
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-19-9  
Zagreb, 5.9.2019. 
 
 

POZIV  
 
na 11. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 10.9.2019., 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 
       Prihvaćanje Zapisnika 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9.7.2019.; web 
  2.  Izbor prodekana za nastavu   
  3.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  4.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  5.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
       Prijedlog Pravilnika o raspodjeli vlastitih prihoda Fakulteta – donošenje odluke 
  6.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       prof.dr.sc. Zlatko Janječić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Josip Leto - redoviti profesor u trajnom zvanju 
       doc.dr.sc. Ivan Vnučec – izvanredni profesor 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       prof.dr.sc. Snježana Kereša – redovita profesorica 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na Zavodu za mljekarstvo 
       stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na Pokušalištu ban Josip Jelačić 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu 
       Agronomskog Fakulteta – donošenje odluke; web 
11.  Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.; web 
12.  Izvješće Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti; web 
13.  Izvješće u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
       asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
       na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja 
       do povratka odsutne zaposlenice na rad; web 
14.  Imenovanje članova Upravnog odbora Zaklade Agronomskog fakulteta; web 
15.  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  

11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2018./2019., održane 10. rujna 2019.  
 
Točka 2. 
Imenuje se Povjerenstva za provođenje postupka izbora prodekana za nastavu za mandatno 
razdoblje u akademskim godinama 2018./2019. - 2019./2020. – 2020./2021. 
prof.dr.sc. Neven Antunac, predsjednik povjerenstva, prof.dr.sc. Josip Leto, član, prof.dr.sc. Dinka 
Grubišić, članica. 
Za prodekana za nastavu  Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u 
akademskim godinama 2018./2019. – 2019./2020. – 2020./2021., izabran je  dr. sc. Ivica Kisić, redoviti 
profesor u trajnom zvanju. 
 
Točka 3. 
Nastava i studenti  
Dodjeljuje se Dekanova nagrada za radove studenata u akademskoj godini 2018./2019. kako slijedi: 

 
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenu radova studenata pristiglih na natječaj za dodjelu 
Dekanove nagrade u akademskoj godini 2018./2019. 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Zavodu za 
poljoprivrednu zoologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: 
Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na 
Zavodu za informatiku i matematiku.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Lucija Blašković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Vladimir Mateljan, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  
 
Raspisuje se javni  natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto 

Rang Student/ica                       Naslov rada 

1. Laura Košćak Alelopatski potencijal porkovnih biljaka na klijavost, dinamiku 
klijanja i početni rast koštana (Echnochloa crus-galli L.) i sivog 
muhara (Setaria glauca L.)

2. Andrea Gradinšćak, 
Dominik Konigshofer, 
Ivana Fadljević 

Karakterizacija bakterija promotora biljnog rasta i njihov utjecaj 
na rast soje 

3. Ivan Dugan Utjecaj obrade, krutog stajskog gnoja, gipsa i sumpora na 
alkalno slana tla i prinose u ekološkoj biljnoj proizvodnji 

4. Ivana Lisica Prirodna prehrana potočne pastrve (Salmo trutta) iz pet potoka s 
područja Papuka

5. Tin Batur,  
Matej Orešković, 
Antonio Viduka  

Kompeticija u prehrani između unosene kalifornijske pastrve 
(Oncorhynchus mykiss) i ugrožene europske jegulje (Anguilla 
anguilla) iz rijeke Žrnovnice
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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 ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu 
zoologiju, do povratka odsutnog zaposlenika na rad.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Lidija Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: 
poljoprivredna tehnika i tehnologija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
mehanizaciju poljoprivrede, do povratka odsutnog zaposlenika na rad.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Kovačev, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Povjeravanje nastave za akademsku godinu 2019./2020. 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu, u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., na diplomskom studiju Geologija zaštite 
okoliša pri Geološkom odsjeku, nastavnicima kako slijedi; prof.dr.sc. Mariji Romić - 21 sat predavanja 
na predmetu Biogeokemija, dr.sc. Lani Filipović - 9 sati predavanja, 15 sati vježbi na predmetu 
Biogeokemija, izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki - 30 sati predavanja na predmetu Osnove tloznanstva. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu, u zimskom semestru akademske godine 2019./2020., na diplomskom studiju Geografija 
(fizička geografija s geoekologijom)  pri Geografskom odsjeku, nastavnicima kako slijedi; prof.dr.sc. 
Stjepanu Husnjaku- 30 sati predavanja na predmetu Pedogeografija, doc.dr.sc. Danijeli Jungić- 15 sati  
vježbi na predmetu Pedogeografija. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftnom 
fakultetu, u zimskom semestru akademske godine 2019./2020., na diplomskom studiju Geološko 
inženjerstvo, smjer: Geologija okoliša, nastavnicima kako slijedi; izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki - 30 sati 
predavanja na predmetu Osnove tloznanstva, doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 15 sati  vježbi na 
predmetu Osnove tloznanstva. 
 
Točka 4. 
Prijedlog procedure i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za 2020. godinu  
Procedura napredovanja u znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna zvanja: 
1. Početkom rujna Kadrovska će služba utvrditi ukupan zbroj znanstveno-nastavnih koeficijenata koji 
će biti oslobođen u idućoj kalendarskoj godini i popis nastavnika koji u toj godini stječu pravo za 
pokretanje postupka izbora u više zvanje (navršava se pet godina od zadnjeg izbora u zvanje). 
2. Ustrojbene jedinice (nastavnici uz suglasnost ustrojbene jedinice) upućuju zahtjev za napredovanje 
nastavnika kadrovskoj službi najkasnije do početka listopada. Zahtjevu za napredovanje svaki 
nastavnik prilaže podatke o ispunjavanju kriterija za sastavljanje prioritetne liste na službenom 
obrascu.  
3. Povjerenstvo (sastavljeno od članova Odbora za nastavu i Odbora za izbore u zvanja) razmatra 
pristigle prijave te temeljem usvojenih kriterija i dostavljenih podataka kandidata donosi listu prioriteta 
napredovanja za svako pojedino zvanje za iduću kalendarsku godinu. 
4. Prioritetne liste napredovanja usvaja Fakultetsko vijeće najkasnije na sjednici u prosincu. 
5. Oslobađanjem koeficijenata tijekom kalendarske godine kadrovska služba uz odobrenje dekana 
raspisuje natječaj za izbor u zvanje u odgovarajućoj grani (ustrojbenoj jedinici) sukladno usvojenoj listi 
prioriteta.  
5. Kandidati koji su se u prošloj godini prijavili na prioritetnu listu, a nisu ostvarili mogućnost 
napredovanja, mogu zatražiti uključivanje na novu prioritetnu listu temeljem ostvarenih bodova na 
prošlogodišnjoj prioritetnoj listi (ne uključuju se naknadno ostvarena postignuća) ili se prijavljuju 
ponovno te im se računaju postignuća u proteklih pet akademskih godina (nastavni i institucijski 
doprinos), odnosno pet kalentarskih godina plus 10 mjeseci (znanstveni doprinos) kao i ostalim 
kandidatima.  
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5. Na prioritetnu listu mogu se prijaviti samo kandidati koji udovoljavaju uvjetima za napredovanje/ 
izbor u više zvanje prema uvjetima Rektorskog zbora (NN 122/2017, NN 61/2017), Pravilniku o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017),  Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko–
nastavna zvanja (NN 86/2010) te internim odlukama Fakulteta. 
 
Procedura zapošljavanja u sustavu razvojnih koeficijenata 
1. Početkom rujna kadrovska služba utvrđuje masu oslobođenih koeficijenata koja će biti na 
raspolaganju u idućoj godini na temelju čega Odbor za znanost i istraživanje te Odbor za nastavu 
donose prijedlog mase i strukture raspodjele oslobođenih koeficijenata za narednu godinu (broj 
docenata/broj viših asistenata/broj asistenata). 
2. Do početka listopada ustrojbene jedinice (zavodi, odnosno odsjeci) šalju zahtjev za dodjelu mjesta 
(docent/postdoktorand/asistent) sukladno svojim potrebama (nastava/znanost). Zahtjevi za svako 
radno mjesto trebaju sadržavati podatke o ispunjavanju kriterija za sastavljanje prioritetne liste.  
Za dodjelu asistenta svaki zavod može uputiti samo jedan zahtjev.   
3. Povjerenstvo (sastavljeno od članova Odbora za znanost i istraživanje te Odbora za nastavu) 
razmatra pristigle prijave i na temelju utvrđenih kriterija izrađuje prioritetnu listu raspodjele po 
ustrojbenim jedinicama (mentorima) do kraja listopada. 
4. Prioritetnu listu raspodjele radnih mjesta po ustrojbenim jedinicama usvaja Fakultetsko vijeće u 
studenom. 
5. Oslobađanjem koeficijenata tijekom kalendarske godine Kadrovska služba uz odobrenje dekana 
raspisuje natječaje za zapošljavanje docenata/postdoktoranda/asistenata u odgovarajućoj grani 
(zavodu, odnosno odsjeku) sukladno usvojenoj prioritetnoj listi. 
 
Nakon odlaska nastavnika u mirovinu 
Zavod može tražiti zamjenu (zapošljavanje novog nastavnika) u slučaju da nakon odlaska nastavnika 
u mirovinu ostaje 300 norma sati /810 radnih sati ±20% nastavnog opterećenja nepokrivenog ostalim 
nastavnicima zavoda. Ako nakon odlaska nastavnika u mirovinu zavod nema navedenog nastavnog 
opterećenja, novog nastavnika može zaposliti drugi zavod unutar odsjeka uz uvjet da drugi zavod  
ispunjava navedeni uvjet. Kriteriji za sastavljanje prioritetne liste napredovanja u znanstveno-nastavna 
i umjetničko-nastavna zvanja 
 
Kriteriji za izradu prioritetne liste temelje se na: 
Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u  
znanstveno-nastavna zvanja – Rektorski zbor (NN 122/2017), 
Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-
nastavna zvanja i nastavna zvanja u području umjetnosti – Rektorski zbor (NN 61/2017),  
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) 
Pravilniku o uvjetima za izbor u umjetničko – nastavna zvanja (NN 86/2010)  
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019) – TKU 
 
Sukladno navedenom, kriteriji su podijeljeni u tri skupine: nastavni doprinos, znanstveni/umjetnički i 
stručni doprinos te institucijski doprinos 
Udio navedenih kategorija u ukupnom bodovanju je 40% : 40% : 20%. 
Ukupni bodovi za svaku skupinu kriterija ponderiraju u odnosu na najboljeg kandidata za izbor u 
pojedino zvanje, pri čemu najbolji  kandidat ostvaruje vrijednost 1.  
 
Nastavni doprinos kandidata 
Nastavni doprinos izražava se u broju radnih sati utrošenih za pojedine nastavne aktivnosti. 
 
Rad u izravnoj nastavi (IN) 
Rad u izravnoj nastavi računa se u radnim satima koji se dobivaju ponderiranijem pojedinih oblika 
nastave odgovarajućim ponderima TKU. Radni sati u izravnoj nastavi (RS_in) izračunavaju se kao 
zbroj radnih sati na svim predmetima na kojima predaje kandidat u proteklih pet akademskih godina 
evidentiranim u aplikaciji „nastava“.  
Podaci o norma satima za godine koje prethode primjeni ovog TKU preračunavaju se u radne sate na 
način da puno nastavno opterećenje od 300 NS odgovara punom nastavnom opterećenju od 810 
radih sati, odnosno NS se množe koeficijentom 2,7.  
Prema TKU, obaveza nastavnika koji obavlja dužnost dekana iznosi 20%, a prodekana 50% punog 
nastavnog opterećenja.  Kandidatu koji je obnašao dužnost dekana puno nastavno opterećenje od 
810 sati priznat će se za ostvarenih 162 (20% od 810) radnih sati u nastavi, a kandidatu koji je 
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obnašao dužnost prodekana puno nastavno opterećenje od 810 sati priznat će se za ostvarenih 405 
(50% od 810) radnih sati nastave. 
 
Individualni rad nastavnika sa studentima (IRS) na predmetu  
Za individualni rad sa studentom na predmetu (ispiti, ispravljanje zadaća, seminarskih radova, 
projekata i sl.)  nastavniku se priznaje 0,4 radna sata.  
Broj studenata kojima predaje nastavnik izračunava se proporcionalno udjelu radnih sati nastavnika 
na predmetu u ukupnom broju radnih sati na tom predmetu. 
Radni sati vezani uz individualni rad nastavnika sa studentima za svaki predmet računaju se prema 
formuli: 
RS_irs = (radni sati nastavnika na predmetu/ukupni radni sati predmeta) x broj upisanih studenata x 
0,4 
 
Mentorski rad i ostale aktivnosti kandidata vezane uz nastavu (OA) 
Za svaku aktivnost priznaju se utrošeni radni sati prema tablici. Računaju se aktivnosti u proteklih 5 
akademskih godina, osim za aktivnosti kod kojih je navedeno da se računaju kumulativno: 
 
Aktivnost Radni sati

Mentor - Završni rad 36

Mentor - Diplomski rad 72

Mentor - Specijalistički rad 72

Mentor - Doktorski rad 300

Povjerenstvo završnih radova (osim mentora) 1

Povjerenstvo diplomskih i specijalističkih radova (osim mentora) 5

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada - predsjednik 5

Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada - član 3

Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada - predsjednik 25

Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada - član 15
Znanstveni rad iz područja teme završnog/diplomskog/doktorskog rada sa 
studentom kojem je bio mentor 72
Stručni rad sa studentom iz područja teme završnog/diplomskog/doktorskog rada 
sa studentom kojem je bio mentor 36

Mentor - Rektorova nagrada 72

Mentor - Dekanova nagrada 50

Izvannastavna aktivnost - dijele svi suradnici 60

Voditelj nastavnog projekta (po god.) 360

Suradnik na nastavnom projektu (po god.) 72

Recenzija knjiga i sl. (1 str.) 1

Elaborat studijskog programa - voditelj 360

Elaborat studijskog programa - suradnik 72

Recenzija  studijskog programa (kumulativno) 72

Recenzija predmete na preddiplomskom,diplomskom ili doktorskom studiju* 2

Uvođenje novog predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju* 20

Uvođenje novog predmeta na doktorskom studiju* 25
Objavljena znanstvena/umjetnička knjiga,sveučilišni udžbenik, monografija (1 
str.)** 15

Objavljena znanstvena knjiga  ili poglavlje u knjizi  - strani jezik (1 str.) 25

Objavljen fakultetski udžbenik i sveučilišni priručnik (1 str.)** 10

Objavljen fakultetski priručnik (1 str.)** 5

Voditeljstvo studija (po god.) 80

Mentorstvo stručnog projekta 36

Uredništvo knjige(1 str.) 1

Uredništvo knjige– strani jezik (1 str.) 2
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Mentorstvo stručne prakse (po studentu) 4
* računa se kumulativno (nije ograničeno na zadnjih 5 godina) 
** uključuje uredništvo prijevoda znanstvene knjige, udžbenika odnosno priručnika – 50 % od radnih 

sati autorstva 
Knjige/udžbenici/priručnici – radni sati se dijele sa brojem koautora 

Izračun broja bodova za nastavni doprinos kandidata: 
Ukupno ostvaren broj radnih sati u izravnoj nastavi, individualnom radu sa studentima na predmetu, 
mentorskom radu i ostalim nastavnim aktivnostima (IN + IRS + OA) ponderira se u odnosu na 
najboljeg kandidata za izbor u isto zvanje. Najbolji kandidat ostvaruje 1 bod, a ostali kandidati od 0 - 1 
bod. 
 
Znanstveni/umjetnički i stručni doprinos kandidata 
Znanstveni i stručni doprinos kandidata podjeljen je u dvije kategorije: znanstvena produktivnost 
vezana uz radove te dodatni kriteriji znanstvene i stručne produktivnosti.  
 
Znanstvena produktivnost vezana uz radove i umjetnička produktivnost 
Znanstvena produktivnost vezana uz radove boduje se sukladno kriterijima definiranima Pravilnikom o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (a1 Q1-Q4, a2, a3, doprinos autor itd.).  U izračunu se uzima 
ukupan broj znanstvenih radova kandidata: 
 
Kategorija znanstvenog rada Broj bodova Ekvivalent umjetničke 

produktivnosti (EUP) 
a1 u Q1 ili Q2 2,00 2 
a1 u Q3 ili Q4 1,00 1 
a2 0,5 0,5 
a3 0,25 0,25 

za izračun EUP-a primjenjuju se kriteriji i faktori iz tablice „Vrednovanje projekata“ (u privitku) 
znanstveni i umjetnički kriteriji mogu se kombinirati (zbrajati). 
Bodovanje glavnog autorstva: 

Kategorija 
znanstvenog rada 

Dodatni broj bodova 

Prvi autor Posljednji ili dopisni 
autor 

a1 u Q1 ili Q2 0,30 0,20 

A1 u Q3 ili Q4 0,20 0,10 

A2 0,10 0,05 

Dodatak - društveno područje: 

Kategorija Broj bodova
Poglavlje u knjizi a1 1,00
Knjiga a1 3,00
Članak a2 ili poglavlje u knjizi a2 0,75
Knjiga a2 2,25
Članak a3 ili poglavlje u knjizi a3 0,5
Knjiga a3 1,5

 
Dodatni kriteriji znanstvene/umjetničke i stručne produktivnosti 
Dodatni kriteriji znanstvene i stručne produktivnosti boduju se u odnosu na vrijednost Q1 rada (2 boda) 
– primjer: 1 mjesec usavršavanja u inozemstvu vrijedi kao ¼ Q1 rada odnosno 0,5 bodova.  
Vrijednosti dodatnih kriterija znanstvene i stručne produktivnosti: 

Kriterij Bodovi

Citiranost radova 0,01

Usavršavanje u inozemstvu (po. mjesecu) - minimum 1. mj.  0,5

Znanstveni/umjetnički skup - glavni autor predavanje* 0,2
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Znanstveni/umjetnički skup - glavni autor poster* 0,15
Znanstveni/umjetnički skup - koautor (ne glavni) predavanje* 0,1

Znanstveni/umjetnički skup – koautor (ne glavni) poster* 0,05

Stručni skup - glavni autor* 0,1

Stručni skup - koautor (ne glavni)* 0,05

Pozvano predavanje – znastveni/umjetnički skup - glavni autor* 2
Pozvano predavanje – znanstveni/umjetnički skup - koautor (ne glavni)* 1

Predavanje - stručni skup - glavni autor* 0,15
Pozvano predavanje - stručni - koautor (ne glavni)* 0,1
Međunarodni znanstveni/umjetnički projekt i ZCI-voditelj (po god) 4
Međunarodni znanstveni/umjetnički projekt - nacionalni koordinator (ZCI-RS voditelj) 
(po god) 

2

Međunarodni znanstveni/umjetnički projekt i ZCI - suradnik (po god) 1

Domaći znanstveni/umjetnički projekt - voditelj (po god)  2

Domaći znanstveni/umjetnički projekt - suradnik (po godini) 0,5

Stručni projekt (suradnja) - voditelj  0,5

Stručni projekt (suradnja) - suradnik  0,25

Urednik zbornika radova ili zbirne znanstvene knjige– znanstveni/umjetnički skup 1

Predsjednik uređivačkog odbor znanstvenog/umjetničkog skupa 1

Predsjednik organizacijskog odbora znanstvenog/umjetničkog skupa 0,2

Predsjednik znanstvenog/umjetničkog odbora znanstvenog/umjetničkog skupa 1

Predsjednik umjetničkog prosudbenog tijela 1

Član umjetničkog prosudbenog tijela 0,5

Član uređivačkog odbora zbornika znanstvenog/umjetničkog skupa 0,5
Član organizacijskog odbora znanstvenog/umjetničkog skupa 0,1

Član znanstvenog/umjetničkog odbora znanstvenog/umjetničkog skupa 0,5

Član umjetničkog prosudbenog tijela 0,5

Recenzije znanstvenih radova Q1 i Q2 časopisa* 0,2

Recenzije znanstvenih radova Q3 i Q4 časopisa*  0,1

Objava radova u Fakultetskim časopisima (prvi, zadnji, dopisni autor) 0,15

Recenzije za Fakultetske časopise 0,15

Recenzija međunarodnog projekta 0,5

Recenzija nacionalnog znanstvenog/umjetničkog projekta 0,25

Objava stručnih radova* 0,1

Nagrada međunarodne znanstvene/umjetničke/stručne organizacije  2

Nacionalna nagrada 1

Nagrada matične institucije 0,5

Popularizacija znanosti/umjetnosti - voditelj aktivnosti  0,5

Popularizacija znanosti/umjetnosti – sudonik (suradnik) 0,25

Urednik znanstvenog časopisa (po god.) Q1 i Q2  5

Članovi uređivačkog odbora (po god.) Q1 i Q2 2,5

Urednik znanstvenog časopisa (po god.) Q3 i Q4 1

Članovi uređivačkog odbora (po god.) Q3 i Q4 0,5

Urednik A2 časopisi (po god.) 0,5

Članovi uređivačkog odbora A2 časopisa (po god.) 0,25
Urednik fakultetskog časopisa (po god.) - dodatno 1
Članovi uređivačkog odbora fakultetskih časopisa (po god) dodatno 0,125
Urednik stručnih časopisa (po god.) 0,25
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Članovi uređivačkog odbora stručnog časopisa (po god.) 0,125

Pročelnik sekcije HAZU 0,5

 *   računaju se za posljednjih 5 kalendarskih godina plus 10 mjeseci godine u kojoj se prijavljuje na 
prioritetnu listu 

Kod usavršavanja u inozemstvu priznaju se samo Sveučilišta/Fakulteti koji su bolje rangirani od 
Sveučilišta u Zagrebu po Shangai Ranking's ili one institucije/zavodi/ustrojbene jedinice/laboratoriji koji 
su međunarodno prepoznatljivi u određenom području (broj i izvrsnost radova u posljednjih 5 godina – 
minimalno 10 Q1 radova voditelj ili suradnik-voditelj usavršavanja). 

Institucijski doprinos kandidata  
Institucijski doprinos kandidata izražava se u radnim satima utrošenim za obnašanje dužnosti ili 
obavljanje aktivnosti na Fakultetu i Sveučilištu u proteklih 5 akad. godina. Za obnašanje dužnost ili 
obavljanje aktivnosti tijekom jedne godine priznaju se utrošeni radni sati  prema tablici:  
  

Aktivnost 
Radni 
sati/godina

Dekan/Rektor 650

Prodekan 400

Voditelj ustrojbene jedinice - fiksni dio* 80

Voditelj ustrojbene jedinice - dodatno po članu ustrojbene jedinice 1

Voditelj laboratorija 50

Voditelj pokušališta 50

Senat sveučilišta  - član/zamjenik 50

Vijeće područja – predsjednik 50

Vijeće područja – član/zamjenik 20

Matično povjerenstvo – predsjednik 150

Matično povjerenstvo – član 80

Povjerenstvo za izbor u zvanja vijeća područja – predsjednik 100

Povjerenstvo za izbor u zvanja vijeća  područja – član 50

Povjerenstvo Senata za izbor u zvanja – predsjednik 150

Povjerenstvo Senata za izbor u zvanja  - član 80

Odbori i tijela sveučilišta 50

Odbor za doktorate - predsjednik 60

Odbor za izbore u zvanja - predsjednik 60

Odbor za nastavu  40

Odbor za doktorate  40

Odbor za izbore u zvanja  20

Odbor za znanost i istraživanje 30

Odbor za financije i investicije  30

Etičko povjerenstvo - predsjednik 50

Etičko povjerenstvo - članovi 25

Vijeće poslijediplomskog studija - predsjednik 30

Vijeće poslijediplomskog studija - član 10

Vijeće Bs i Ms studija – član 10
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Ostali stalni odbori - predsjednik  35

Ostali stalni odbori – član 15

Stalna ili povremena povjerenstva  10

Fakultetsko vijeće - član 20

Satničar 100

ECTS koordinator 50

Koordinator ISVU-a 100

Koordinator MOZVAG-a (po provedenom ažuriranju) 100

Organizacija smotre, dana otvorenih vrata, DOB-a, karijera i sl.  10
Član povjerenstava,odbora ili upravnih vijeća pri ministarstvima - izrada pravilnika, 
zakona i sl. 10
Ostalo - po potrebi - na temelju potvrde dekana ili prodekana (prema utrošenim 
satima)   10-30

* - ako je predstojnik zavoda ujedno i voditelj odsjeka radni sati se računaju samo za funkciju voditelja 
Odsjeka 
 
Prihvaća se procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za 2020. godinu. 
 
Ukida se Odluka Fakultetskog vijeća od 1.3.2016. i dopuna Odluke od 11.9.2018. kojom se propisuju  
dodatni/posebni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja djelatnika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta u području biotehničkih znanosti. Za svaki izbor u određeno znanstveno zvanje: znanstveni 
suradnik, viši znanstveni suradnik, znanstveni savjetnik i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
potrebno je u jednom od Fakultetskih časopisa ACS - Agriculturae Conspectus Scientificus 
(Poljoprivredna znanstvena smotra), CJF - Croatian Journal of Fisheries (Ribarstvo), JCEA - Journal 
of Central European Agriculture, Fragmenta Phytomedica objaviti znanstveni rad kao prvi autor, 
posljednji ili dopisni autor.    
 
Prema „Procedura i kriterijima napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta“ u dijelu 2.2. dodatno bodovanje objave u fakultetskim časopisima od 0,15 bodova te 
recenzije za fakultetske časopise 0,15 bodova. Radovi objavljeni u fakultetskim časopisima nakon 
1.3.2016. biti će također bodovani. 
 
Sekcije i voditelji Sekcija Simpozija Agronoma 2020. Simpozij Agronoma održavat se od 16. do 21. 
veljače 2020. u Vodicama.      
SekcijeS Voditelj sekcije 

  1 Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša doc.dr.sc.  Aleksandra Perčin 
  2 Agroekonomika i ruralni razvoj doc.dr.sc. Josip Juračak 
  3 Genetika, oplemenjivnje bilja i sjemenarstvo prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević 

  4 Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje prof.dr.sc. Nina Toth 

  5 Ratarstvo izv.prof.dr.sc. Darko Uher 

  6 Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo doc.dr.sc. Daniel Matulić 

  7 Stočarstvo izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić 

  8 Vinogradarstvo i vinarstvo izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan 

  9 Voćarstvo doc.dr.sc. Goran Fruk 
10 Poljoprivredna tehnika doc.dr.sc. Vanja Jurišić 
 
Suorganizacija znanstveno-stručnih skupova 
Prihvaća se suorganizacija znanstvenog skupa „Naša dobra hrana“ u suradnji s Hrvatskim 
agroekonomskim društvom i Udrugom Zelena mreža aktivističkih grupa. Znanstveni skup će se održati 
19. listopada 2019. godine. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
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na određeno vrijeme od 15 mjeseci, za rad na na HRZZ projektu: "Monitoring rezistentnosti štetnika: 
nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću (MONPERES), u punom 
radnom vremenu, u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Renata Bažok. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Renata Bažok 
doc.dr.sc. Darija Lemić 
prof.dr.sc. Božena Barić 
 
Utvrđuje se raspodjela sredstava akontacijske za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 
djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018/2019. kako slijedi: 
60% fiksni dio – glavarina (sva zvanja dobivaju jednako), 40% produktivnost znanstvenika temeljena 
na broju objavljenih a1 radova (prema WOS-u) u razdoblju od 1.1.2014. do 31.12.2018. 
 
Točka 5. 
Isplata neoporezivog primitka koji se ne smatra dohotkom, novčane nagrade za radne rezultate i drugi 
oblici dodatnog nagrađivanja radnika. Određuje se iznos novčane nagrade za radne rezultate, koja se 
dodjeljuje u povodu Dana Fakulteta za akademsku godinu 2018./2019. i isplaćuje se na tekući račun 
zaposleniku. Povelja 5.000,00 kuna, medalja 5.000,00 kuna, nagrada 3.750,00 kuna.  
 
Otvara se javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o raspodjeli vlastitih prihoda Fakulteta, svi 
zainteresirani moći će svoje prijedloge i primjedbe putem obrasca dostaviti do 27. rujna 2019.  
 
Točka 6. 
Suglasnost za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu 
Odobrava se Leonu Josipu Telaku, mag. ing. agr., plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, u razdoblju od 18.9.2019. do18.12.2019. 
godine. 
 
Točka 7. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Danijela 
Karolyia, 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 Janječić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Goran Kušec, 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. Darije 
Lemić, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Chromos-Agro 
doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković, znanstveni savjetnik 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Nikoline 
Kelava Ugarković, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Pero Mijić, znanstveni savjetnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek    
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Josipa 
Gugića, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
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doc.dr.sc. Lari Hadelan, znanstveni savjetnik 
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 dr. sc. Nataše 
Romanjek Fajdetić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, znanstveni savjetnik, Veleučilište u Slavonskom Brodu   
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, viši znanstveni suradnik 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Božice 
Japundžić-Palenkić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, viši znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Josip Leto, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Mirosavljević, viši znanstveni suradnik, Veleučilište u Slavonskom Brodu 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Slavice 
Antunović, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Klara Barić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Krunoslav Mirosavljević, viši znanstveni suradnik, Veleučilište u Slavonskom Brodu 
     
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marina 
Čaglja, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
doc.dr.sc. Lari Hadelan, znanstveni savjetnik 
doc.dr.sc. Josip Gugić, znanstveni suradnik, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno 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). 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17). 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno  zvanje: 
 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova 
dr.sc. Katja Žanić znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 20,25 43,10
dr.sc. Siniša Srečec znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 38,10 59,55
dr.sc. Tomislav Kos znanstveni savjetnik 17,00 
dr.sc. Gorana Jelić Mrčelić znanstveni savjetnik 21,30 
dr.sc. Merica Slišković znanstveni savjetnik 27,08 
dr.sc. Kristina Batelja Lodeta viši znanstveni suradnik 9,25 
dr.sc. Frane Škeljo viši znanstveni suradnik 18,95 

 
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.). 
 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 8/11 
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C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 6/10 
 
prof.dr.sc. Josip Leto - redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 3/10 
 
doc.dr.sc. Ivan Vnučec – izvanredni profesor 
udovoljava 4/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora 
 
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). 
prof.dr.sc. Snježana Kereša udovoljava 5/8 uvjeta u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju 
Antonio Čeredar, mag. ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, u znanstvenom području: biotehničkih znanosti, polju: poljoprivreda na pokušalištu ban 
Josip Jelačić. 
 
Mateja Kalčićek, mag. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, u znanstvenom području: biotehničkih znanosti, polju: poljoprivreda na Zavodu za 
mljekarstvo. 
 
Točka 8. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Boro Mioč, prof.dr.sc. Ante Ivanković, 
prof.dr.sc. Matija Domaćinović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek;  
dr. sc. Zlatko Janječić, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasminka Butorac, prof.dr.sc. Ana 
Pospišil, prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek;  
dr. sc. Josip Leto, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zoran Luković, izv.prof.dr.sc. Miljenko 
Konjačić, prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet;  
dr. sc. Ivan Vnučec, 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. 
 
Točka 9. 
Prijava teme doktorskog rada  
Nives Jovičić, mag.ing.agr. 
Hidroliza kao predtretman u proizvodnji biokompozita iz ljuske oraha 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc.  Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
doc.dr.sc.Tadeja Kraner Šumenjak, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
mentori: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
 
Martina Kadoić Balaško, mag.ing.agr. 
Genomic changes associated with insecticide resistance in economically important insect pests in 
Croatia (Promjene genoma povezane s razvojem rezistentnosti na insekticide kod ekonomski važnih 
štetnika u Hrvatskoj) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc.Maja Čačija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc.Katja Žanić, znanstvena savjetnica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
mentori: 
prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Darija Lemić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr.sc. Katarina Maryann Mikac, PhD, University of Wollongong, Australija 
prof.dr.sc. James F. Wallman, PhD, University of Wollongong, Australija 
 
Marin Kukoč, dipl.ing.agr. 
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc.Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.Ljubica Ranogajec, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: doc.dr.sc. Josip Juračak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
 
Tugomir Majdak, mag.ing.agr. 
Tehnološko-ekonomska opravdanost prikupljanja biomase posliježetvenih ostataka u proizvodnji 
energije 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Željko Jukić Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek 
mentori: 
doc.dr.sc. Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Tajana Radić, dipl. politolog 
Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema 
standardu Europske unije 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 znanosti 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslovai imenuje mentorica: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 10. 
Otvara se javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog Fakulteta, svi zainteresirani mogu svoje prijedloge i primjedbe 
putem obrasca dostaviti do 27. rujna 2019.  
 
Točka 11. 
Prihvaća se Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 

 
Točka 13. 
Mateo Papac, 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, 



 
 

13 
 

u punom radnom vremenu, na Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja do povratka odsutne 
zaposlenice na rad. 
 
Točka 14. 
Za članove Upravnog odbora Zaklade Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno 
razdoblje u akademskim godinama 2019./2020. – 2020./2021.- 2021./2022.- 2022./2023., imenuju se: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, dr.sc. Damir Županić, Ivica Matanić, 
dipl.ing.agr., Mario Modrić, dipl.ing.agr. 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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