
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-19-8  
Zagreb, 4.7.2019. 
 
 
 

POZIV  
 
na 10. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 9.7.2019., u Velikoj vijećnici Fakulteta 
s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 4.6.2019.; 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 
  5.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
       Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Lari Hadelan – izvanredni profesor 
       dr.sc. Petra Posedel Šimović – docentica 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Petra Pereković – docentica 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto u Uredu za međunarodne 
       odnose; web  
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
       Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Mara Bogović, dipl.ing.agr. 
       Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.) 
  8.  Izvješće Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija; web 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web 
10.  Izvješće Knjižničnog odbora; web 
11.  Izvješće Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti; web 
12.  Izvješće Povjerenstva za nagrade; web 
13.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad jedan 
       milijun kuna; web 
14.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor doc.dr.sc. Ivice Ljubičića i doc.dr.sc. Gorana 
       Kiša u izvanrednog profesora   
15.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor prof.dr.sc. Tomislava Jemrića i prof.dr.sc. Hrvoja Šarčevića 
       u redovitoga profesora u trajnom zvanju 
16.  Razno  
 
 
                 Dekan 
 
  
 
 
                                          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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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 
10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2018./2019., održane 9. srpnja 2019.  
 
Točka 2. 
Nastava i studenti  
Preraspodjeljuje se upisna kvota za upis studenata u I. godinu diplomskog studija Environment, 
agriculture and resource management INTER-EnAgro na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom 
fakultetu za akademsku godinu 2019./2020. kako slijedi:  
 

 
 
 
 
 

 
Ostale Odredbe Odluke Fakultetskog vijeća o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu 
preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu za akademsku 
godinu 2019./2020.,  KLASA: 602-01/19-02/06; URBROJ: 251-71-29-01/9-19-1 od 12.2.2019. ostaju 
nepromijenjene.  
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora dr.sc. Snježane Kereša, redovite profesorice, u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, 
na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka u sastavu: 
prof. dr. sc. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Povjeravanje nastave za akademsku godinu 2019./2020. 
Dr.sc. Tihani Kovačićek, poslijedoktorandici povjerava se dio nastave, kako slijedi: 8 sati predavanja iz 
predmeta Agrarna i ruralna politika 2, diplomskog studija Agrobiznis i ruralni razvitak. Nositeljica 
predmeta je prof.dr.sc. Ramona Franić. 
 
Dr.sc. Mateji Jež Rogelj, poslijedoktorandici povjerava se dio nastave, kako slijedi: 12 sati predavanja 
iz predmeta Zakonodavstvo u agrobiznisu preddiplomskog studija Agrarna ekonomika. 8 sati 
predavanja iz predmeta Agrarna i ruralna politika 2, diplomskog studija Agrobiznis i ruralni razvitak. 8 
sati predavanja iz predmeta: Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj, diplomskog studija Ekološka 
poljoprivreda i agroturizam. Nositeljica predmeta je prof.dr.sc. Ramona Franić. 
 
Točka 3. 
Suorganizacija znanstveno-stručnih skupova 
Daje se suglasnost za održavanje znanstveno-stručnog skupa  „Inovacije: Jamstvo budućnosti 
agrobiznisa u Hrvatskoj“.  
 
Daje se suglasnost za održavanje II. konferencije (znanstveno-stručni skup) „Duhan i duhanski 
proizvodi jučer, danas i sutra“.  
 
Točka 5. 
Raspisuje se javni natječaj za dodjelu tri (3) stipendije za pokrivanje troškova školarine za diplomski 
studijski program InterEnAgro za akademsku godinu 2019./2020. Na Natječaj se mogu prijaviti 
hrvatski državljani koji su završili preddiplomski studij i stekli najmanje 180 ECTS bodova. Prednost će 
imati kandidati koji su završili preddiplomski studij Agronomskog fakulteta. 
 
Suglasnost za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu 

Diplomski studij 
upisna 
kvota 

strani 
studenti 

Environment, agriculture and resource management 
INTER-EnAgro 10 10 



 
 

 
2 

 

Odobrava se doc.dr.sc. Kristini Krklec plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
Institute of Geosciences, University of São Paulo, Brazil, u razdoblju od 3.8.2019. do 2.10.2019. 
godine. 
 
Odobrava se dr.sc. Davidu Domínguez-Villaru plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na Institute of Geosciences, University of São Paulo, Brazil, u razdoblju od 3.8.2019. do 
2.10.2019. godine. 
 
Odobrava se doc.dr.sc. Luni Maslov Bandić plaćeni dopust, produžetak boravka, radi znanstvenog i 
stručnog usavršavanja na Cornell University, Sjedinjene Američke Države, u razdoblju od 2.9.2019. do 
1.10.2019. godine. 
 
Odobrava se prodekanu za znanost i međunarodnu suradnju izv.prof.dr.sc. Darku Vončini plaćeni 
dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na University of California Davis – Foundation Plant 
Services, Sjedinjene Američke Države, u razdoblju od 26.7. do 24.8.2019. godine. 
 
Točka 6. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Tomislava 
Kosa, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Božena Barić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju   
Chromos-Agro, Zagreb 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Katje 
Žanić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Božena Barić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Emilija Raspudić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju   
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Siniše 
Srečeca, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom 
području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Pospišil, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Ježek, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju   
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 
122/2017.) i (NN 106/06.). 
 
doc.dr.sc. Lari Hadelan – izvanredni profesor 
udovoljava 5/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 
 
dr.sc. Petra Posedel Šimović – docentica 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
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A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 5/10 
Odbor za izbore u zvanja predmete upućuje Fakultetskom vijeću na prihvaćanje i daljnje postupanje.  
 
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). 
doc.dr.sc. Petra Pereković udovoljava 3/4 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice i 
2/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ramona Franić, prof.dr.sc. Ivo Grgić, 
prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek; 
dr. sc. Lari Hadelan, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temleju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Biserka Kolarec, prof.dr.sc. Tomislav 
Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, prof.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet; 
dr. sc. Petra Posedel Šimović izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematika, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju u Uredu za međunarodne odnose 
Daria Erić, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Uredu za 
međunarodne odnose.  
 
Točka 7. 
Prijava teme doktorskog rada  
Maja Pintar, dipl. ing. agr. 
Fauna i rasprostrajnjenost lisnih buha (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) u Hrvatskoj 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tatjana Masten Milek, znanstvena suradnica,  Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 
mentorica: prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Tajana Radić, dipl. politolog 
Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema standardu 
Europske unije 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanost 
mentorica: prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Andrea Rezić, mag. ing. agr. 
Procjena genetskog statusa populacija balkanske divokoze (Rupicapra rupicapra  balcanica, Bolkay, 
1925.) kao osnova za mjere zaštite 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Elena Bužan, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Univerza 
na Primorskem, 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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mentor: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskoga rada 
mr.sc. Mario Lovrinov 
Biološko proizvodna obilježja četiri vrste jadranskih cipala 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Valter Kožul, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, Institut Ruđer Bošković 
 
Ivan Magdić, mag. ing. agr. 
Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Stanko Ružičić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Iva Šikuten, mag. ing. agr. 
Metabolomička diskriminacija geografskih grupa sorata vinove loze 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Marko Maričević, mag. ing. agr. 
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet             
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet              
doc.dr.sc. Valentina Španić, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek 
mentor: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Siniša Matutinović, dipl.ing.agr. 
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet              
prof.dr.sc. Rajka Božanić, Prehrambeno biotehnološki fakultet 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet         
mentor: prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet     
 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Mara Bogović, dipl. ing. agr. 
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.) 
Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Na temeljem uvida u doktorski rad Mare Bogović, dipl. ing. agr., naslova: Učinak sorte i gnojidbe na 
funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.), Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pozitivno 
je ocijenilo doktorski rad. 
 
Imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Mara Bogović, dipl. ing. agr. 
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.) 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 8. 
Uvođenje novih modula za akademsku godinu 2019./2020. 
Zemlja u antropocenu (The Earth in the Anthropocene) (22 P; 2 V; 6 S) koordinatorica modula: 
doc.dr.sc. Kristina Krklec, suradnik na modulu: dr.sc. David Domínguez-Villar  
Napredni sustavi istraživanja u entomologiji (Advanced research methods in entomology) (10 P; 10 V; 
10 S) koordinatorica modula: doc.dr.sc. Darija Lemić, suradnici na modulu: prof.dr.sc. Renata Bažok; 
doc.dr.sc Ivana Pajač Živković, prof.dr.sc. Katarina Maryann Mikac 
 Biljna patologija - odabrana poglavlja (Plant pathology - selected chapters) (15 P; 0 V; 15 S), 
koordinator modula: prof.dr.sc. Tihomir Miličević, suradnik na modulu: izv.prof.dr.sc. Darko Vončina 
 
Izmjene i dopune modula za akademsku godinu 2019./2020. 
Promjena koordinatora i suradnika na modulu: Istraživanja u mljekarskoj znanosti 
Koordinatora modula: prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, suradnici na modulu: doc.dr.sc. Iva Dolenčić 
Špehar, doc.dr.sc. Nataša Mikulec, doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit, nastavnici na modulu i raspodjela 
satnice: prof.dr.sc. Dubravka Samaržija (P-3; S-5); prof.dr.sc. Neven Antunac (P-3, S-5), prof.dr.sc. 
Samir Kalit (P-3, S-5), doc.dr.sc. Iva Dolenčić Špehar (P-2), doc.dr.sc. Nataša Mikulec (P-2), doc.dr.sc. 
Milna Tudor Kalit (P-2). 
 
Dopuna suradnika na modulu: Biljna mikologija, koordinatorica modula: izv.prof.dr.sc. Snježana 
Topolovec-Pintarić, suradnik na modulu: doc.dr.sc. Joško Kaliterna, raspodjele satnice na modulu: 
izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić (P-10); prof.dr.sc. Tihomir Miličević (S-10), doc.dr.sc. Joško 
Kaliterna (V-10). 
 
Raspisuje se javni natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2019./2020. u prvu godinu 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti, za stjecanje akademskog 
stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 60.000,00 kuna, odnosno 20.000,00 kuna godina studija. 
 
Utvrđuju se uvjeti za oslobođenje iznosa školarine studentima upisanim na poslijediplomski sveučilišni 
doktorski studij Poljoprivredne znanosti kako slijedi: studenti koji su zaposlenici Fakulteta u 
suradničkom zvanju asistenta i sudjeluju u nastavi, studenti koji su zaposleni na znanstveno-
istraživačkim projektima na Fakultetu za koje prema projektnom ugovori postoji takva obveza, osim 
ukoliko se sredstva za školarine ne osiguravaju iz projekata. 
 
Točka 9. 
Raspisuje se javni natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2019./2020. u prvu godinu  
poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ribarstvo za stjecanje akademskog stupnja 
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) ribarstva (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti 
znanstvenog polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna. 
Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Stočarstvo za stjecanje akademskog stupnja 
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) stočarstva (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti 
znanstvenog polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna. 
 
Poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Fitomedicina za stjecanje akademskog stupnja 
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) fitomedicine (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti 
znanstvenog polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 13.188,00 kuna. 
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Točka 10. 
Prihvaća se Pravilnik o radu centralne agronomske knjižnice.  
 
Točka 11. 
Imenuje se Marija Biondić, mag.educ.soc./phil. članicom Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti do 
povratka odsutne članice na rad. 
 
Točka 12. 
Nagrade za akademsku godinu 2018./2019. u povodu Dana Fakulteta 
Povelja Fakulteta; prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Boro Mioč. Medalja Fakulteta: prof.dr.sc. Ivica 
Kisić, prof.dr.sc. Neven Voća. Priznanje Fakulteta redovitom profesoru koji je izabran u trajno 
znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora:  prof.dr.sc. Jerko Gunjača, prof.dr.sc. Lepomir 
Čoga, prof.dr.sc. Zlatko Janječić, prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, prof.dr.sc. Josip Leto, prof.dr.sc. Hrvoje 
Šarčević. Priznanje Fakulteta redovitom profesoru koji je prvi puta izabran u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitoga profesora:  prof.dr.sc. Dinka Grubišić, prof.dr.sc. Edyta Đermić, prof.dr.sc. 
Aleksandar Mešić. Nagrada zaposlenicima Fakulteta: za uzoran rad i posebno vrijedan doprinos 
Fakultetu za znanstvenu izvrsnost za mlade istraživače do 35 godine života - doc.dr.sc. Igor 
Bogunović. Zaposlenicima koji sudjeluju u znanstveno-nastavnoj i istraživačkoj djelatnosti, a stariji su 
od 35 godina - doc.dr.sc. Nikola Bilandžija. Za najbolji znanstveni rad - doc.dr.sc. Nikola Bilandžija.  
Nagrada nastavnicima za izvrsnost u nastavi i vođenju izvannastavnih aktivnosti: prof.dr.sc. Dinka 
Grubišić,  prof.dr.sc. Ivica Kisić. Nagrada u kategoriji - ostali zaposlenici (administrativni zaposlenici, 
pomoćno nastavno i nenastavno osoblje) Franka Cinfe - Zavoda za povrćarstvo, Helena Oppitz - 
Zavoda za opću proizvodnju bilja, Vlatka Radanović - Zavoda za hranidbu životinja, Ljiljana Wenzinger 
Zavoda za marketing u poljoprivredi. Javna priznanja za pojedince i pravne osobe izvan fakulteta 
Povelja Fakulteta dr. sc. Miji Saboliću, dipl. ing. agr. Zahvalnica zaposlenicima Fakulteta koji su otišli ili 
u kalendarskoj godini 2019. odlaze u mirovinu: Ivan Kolić,  mr. sc. Mirjana Maletić,  prof.dr.sc. Vitomir 
Grbavac. 

 
Točka 13. 
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 do tri (3) miijuna kuna, a koja se 
odnosi na potpisivanje ugovora za izradu projekta „Monitoring vodnog režima  poljoprivrednih tala i 
kakvoće vode  na području  melioracijskog  kanala za navodnjavanje BIđ-bosutskog polja za razdoblje  
2019. do 2023. godine“. Voditelj projekta je doc. dr. sc. Ivan  Mustać. 
 
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 do tri (3) miijuna kuna, a koja se 
odnosi na potpisivanje ugovora za izradu projekta  „Novelacija Nacionalnog projekta navodnjavanja i 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV)“ Voditelj projekta je prof. dr. sc. Davor 
Romić. 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 Dekan 
 
 
 
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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