
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-19-11 
Zagreb, 31.10.2019. 
 
 

POZIV  
 
na 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 5.11.2019., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 15.10.2019.; web  
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
       Izvješće o korištenju slobodne studijske godine 2018./2019. (Sabbatical); web 
       prof.dr.sc. Božena Barić 
       prof.dr.sc. Miroslav Kapš 
       prof.dr.sc. Marija Romić 
       prof.dr.sc. Đurđica Žutinić 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije 
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  7.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
  8.  Izvješće Povjerenstva za pokušališta  
  9.  Osnivanje i imenovanje članova Dekanskog kolegija u proširenom sastavu 
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 
       ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, do povratka odsutnog zaposlenika na rad; 
       web 
11.  Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje izbor u redovitoga profesora u trajnom zvanju; 
       prof.dr.sc. Zlatko Janječić i prof.dr.sc. Josip Leto 
12.  Razno 
         
 
                 Dekan 
 
 
 
 
                                          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
Dostavlja se: 
 
1. Članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta     
2. Tajnici Fakulteta; e-pošta 
3. Mrežna stranica Fakulteta 
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 
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 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK  

2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2019./2020., održane 5. studenoga 2019. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti  
Dopunjuje se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 602-01/19-02/04; URBROJ: 251-71-29-01/9-19-1 od 
22. siječnja 2019. godine, u točki 5. iza riječi Fakulteta dodaje se:  „ili druge znanstvene organizacije  
(znanstvenog instituta ili fakulteta)“. Točka 5. sada glasi:  
5. Neposredni voditelj završnog i diplomskog rada može biti zaposlenik Fakulteta ili druge znanstvene 
organizacije (znanstvenog instituta ili fakulteta) u suradničkom zvanju asistenta koji pomaže 
diplomandu pri izradi završnog ili diplomskog rada. Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenje.  
Napomena: Ova dopuna Odluke primjenjuje se samo prilikom utvrđivanja nužnih uvjeta za ocjenu 
umjetničko-nastavne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje.  
 
Poništava se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje 
Poništava 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: 
Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% (pola radnog 
vremena 20 sati tjedno), na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, zbog 
bitno promijenjenih okolnosti koje su nastupile nakon raspisivanja natječaja. 
 
Povjeravanje nastave za akademsku godinu 2019./2020. 
Povjerava se dr.sc. Dori Tomić Reljić poslijedoktorandici dio nastave na predmetu: Analiza krajobraza, 
8 sati predavanja. Nositeljica predmeta je doc.dr.sc. Sonja Butula. 
 
Gabrijeli Bagić, prof. vanjskoj suradnici, privremeno se povjerava izvođenje nastave na predmetima 
Engleski 1 i Engleski 2. 
 
Izborni predmet: „Jahanje“ koji je namijenjen studentima 6. semestra svih studijskih programa 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, stavlja se u mirovanje u akademskoj godini 2019./2020. 
Nositeljica izbornog predmeta je izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak.    
 
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2019./2020. 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom 
specijalističkom studiju Priprema i provedba EU projekata na predmetu Održivi razvoj, nastavnicima:  
prof.dr.sc. Zoranu Grgiću – 12 sati predavanja i doc.dr.sc. Branki Šakić Bobić – 8 sati predavanja. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Veterinarskom fakultetu na 
predmetima koji će se izvoditi na hrvatskom i engleskom jeziku: Uzgoj i proizvodnja životinja, Higijena i 
držanje životinja, Primijenjena hranidba, nastavnicima: prof.dr.sc. Josipu Leti i prof.dr.sc. Marini 
Vranić. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Ani Gavrilović za izvođenje nastave na Sveučilištu Jurja Dobrile u 
Puli na preddiplomskom sveučilišnom studiju Znanost o moru  na predmetu: Sigurnost i kvaliteta 
proizvoda mora - 45 sati predavanja. 
 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Draganu Bubalu za izvođenje nastave na Sveučilištu u Splitu Kemijsko-
tehnološkom fakultetu na Sveučilišnom studiju Prehrambena tehnologija na predmetu: Med i drugi 
pčelinji proizvodi - 8 sati predavanja.   
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu na preddiplomskom 
stručnom studiju Prehrambena tehnologija i preddiplomskom stručnom studiju  Poljoprivreda krša 
nastavnicima: doc.dr.sc. Vesni Očić na predmetima: Menadžment u poljoprivredi 40 sati predavanja i 6 
sati vježbi, Ekonomika proizvodnje - 30 sati predavanja i  prof.dr.sc. Ivi Grgiću na predmetu: Uvod u 
agroekonomiku - 20 sati predavanja i 10 sati vježbi. 
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Vanjski suradnici – dobivene suglasnosti za akademsku godinu 2019/20. 
Dobivena je suglasnost za dr.sc. Sanju Stipičević sa Instituta za medicinska istraživanja i medicinu 
koja će održati nastavu u zimskom semestru na predmetu: Interakcije herbicida u tlu - 12 sati 
predavanja. 
 
Izvješće o ostvarenim rezultatitam tijekom korištenja slobodne studijske godine (Sabbatical) 
2018./2019. 
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Božene Barić o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Miroslava Kapša o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Marije Romić o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Đurđice Žutinić o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
 
Točka 3. 
Daje se suglasnost za korištenje Velike vijećnice Fakulteta Centru dr. Rudolfa Steinera radi 
održavanja predavanja „Poljoprivredni tečaj dr. Rudolfa Steinera“ koje će se održati 6. i 7. prosinca 
2019. godine.   
 
Raspisivanje natječaja za rad na projektu 
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: 
Mljekarstvo na određeno vrijeme od 36 mjeseci, za rad na projektu „Potencijal mikroinkapsulacije u 
proizvodnji sireva“, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mljekarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Nataša Mikulec 
prof.dr.sc. Neven Antunac 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik 
 
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 ili 
u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, polju: Veterinarska medicina na određeno vrijeme 
od 12 mjeseci, za rad na projektu „Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“, u punom 
radnom vremenu, na Zavodu za opće stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Nataša Mikulec 
prof.dr.sc. Neven Antunac 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne znanosti, na određeno vrijeme 
od 42 mjeseca, u okviru HRZZ projekta: „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 
doktora znanosti“, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju. Voditeljica projekta: doc.dr.sc. 
Kristina Krklec. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa 
doc. dr. sc. Kristina Krklec 
dr. sc. David Dominquez Villar 

 
Točka 4. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 do 
3.000.000,00 kuna za potpisivanje ugovora sa Zagrebačkom bankom.  
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Točka 5. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Vedrana 
Rubinića, za izbor u znanstveno zvanje viši 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. Stjepan Husnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Domagoj Rastija, znanstveni savjetnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. 
 
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), 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
Zdenko Rengel znanstveni savjetnik u trajnom zvanju/povratnik 764,50 
Nataša Romanjek Fajdetić  znanstveni suradnik    8,25 
Slavica Antunović znanstveni suradnik  13,00 

 
Točka 6. 
Prijava teme doktorskog rada  
Marija Galić mag.ing.agr.  
Dinamika disanja tla u agroekosustavu  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Darija Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, Veleučilište u Slavonskom Brodu 
doc.dr.sc. Gordana Pehnec, viša znanstvena suradnica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu 
rada 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Iva Hrelja, mag.ing.agr. 
Prostorno-vremenska dinamika organske tvari na opožarenim tlima primjenom spektroskopije i 
daljinskih istraživanja 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                 
prof.dr.sc. Renata Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
doc.dr.sc. Monika Zovko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                 
mentori: 
doc.dr.sc. Ivana Šestak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Sanja Kajić, mag.ing.agr. 
Karakterizacija i selekcija autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivan Pejić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, Veleučilište u Slavonskom Brodu              
mentorica: prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Mislav Kontek, mag.ing.agr. 
Demineralizacija i poboljšanje energetskih svojstava biomase miskantusa uvođenjem kiselinskog 
predtretmana 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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mentorica: doc.dr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Marin Kukoč, dipl.ing.agr. 
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje 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 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 Zmajić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zvonimir Zdunić, Poljoprivredni institut Osijek. 
 
Maja Pintar, dipl.ing.agr. 
Fauna i rasprostranjenost lisnih buha (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) u Hrvatskoj 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim 
dijelovima prirode na području Zagrebačke županije Zeleni prsten. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
prof.dr.sc. Božena Barić, 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 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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, Slovenija 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. 
 
 
Izbor povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Ana Pintar, mag.ing.agr. 
Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nenad Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
mentori: 
prof.dr. sc. Klara Barić,Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sanja Stipičević,viša znanstvena suradnica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. 
 
Nikola Tomljenović, dipl. ing. agr. 
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
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doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Fuad Gaši, Univerzitet u Sarajevu Poljoprivredno-prehrambeni fakultet  
mentori: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 7.  
Rukopisu pod nazivom: „Povijesni prikaz Zavoda za mehanizaciju poljoprivrede Agronomskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1919. – 2019.“ autora: prof.dr.sc. Silvija Košutića, odobrava se 
korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 9. 
Osniva se Dekanski kolegij u proširenom sastavu čiji su članovi Uprava Fakulteta i izabrani 
koordinator Odsjeka Fakulteta. U Dekanski kolegij u proširenom sastavu imenuju se:  
izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan – Agrarna ekonomika i informatika, izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec -  
Agroekologija, prof.dr.sc. Zlatko Janječić – Animalne znanosti, prof.dr.sc. Renata Bažok  - 
Fitomedicina, prof.dr.sc. Ivan Pejić – Biljne znanosti, prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić - 
Hortikultura i krajobrazna arhitektura, prof.dr.sc. Stjepan Pliestić – Poljoprivredna tehnika i tehnologija. 
Dekanski kolegij u proširenom sastavu osniva se za mandatno razdoblje u akademskim godinama 
2019./2020. – 2020./2021.  
 
Točka 10. 
Na temelju članka 43. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/4, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i Izvješća Stručnog povjerenstva: 
prof.dr.sc. Dragan Bubalo, doc.dr.sc. Lidija Svečnjak, izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović od 29.10.2019. 
Jelena Horvatinec, mag. ing. 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 ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju  do 
povratka odsutnog zaposlenika na posao. 
 
 

 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


	fv_2019-11-05_dnevni-red
	Izvadak_5-11-2019

