
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
 
KLASA: 640-01/20-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-20-2 
Zagreb, 7.2.2020. 
 
 

POZIV  
 
na 5. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 11.2.2020., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 21.1.2020.; 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; web 
  5.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji  i ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu 
       Agronomskog fakulteta; web 
  8.  Razrješenje/imenovanje člana Povjerenstva za razredbeni postupak za mandatno razdoblje 
       2019./2020./2021. akademske godine; web 
  9.  Imenovanje članova Bioetičkog povjerenstva za dobrobit životinja za mandatno razdoblje 
       2019./2020./2021. akademske godine; web 
10.  Imenovanje članova Povjerenstva za preustroj studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu 
       Agronomskog fakulteta, predstavnika studenata; web  
11.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti 
       iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na potpisivanje 
       partnerskog ugovora za financiranje projekta „Dinara back to LIFE“, web 
12.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju – asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, grani: 
       Agroekonomika, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za marketing u 
       poljoprivredi do povratka na posao odsutne zaposlenice; web 
13.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju – asistent (doktorand), u znanstvenom području: 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; web 
14.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju – asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na određeno 
       vrijeme od 36 mjeseci u punom radnom vremenu, za rad na projektu: „Napredni 
       sustav motrenja agroekosustava od  zaslanjivanja i onečišćenja“ na Zavodu za melioracije; 
       web 
15.  Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrđuje izbor dr.sc. Aleksandra Mešića u redovitoga profesora 
       Vijeće društveno humanističkog područja potvrđuje izbor dr.sc. Dubravke Mandušić u 
       docenticu 
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16.  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 



 
 
 
 

 
1 

 

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 

 
IZVADAK 
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2019./2020., održane 11. veljače 2020.  
 
Točka 2. 
Prihvaća se Plan i program izvannastavne aktivnosti Agroenergetska grupa.  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje  
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom, u Zavodu za mljekarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
prof. dr. sc. Samir Kalit 
prof. dr. sc. Neven Antunac 
doc. dr. sc. Nataša Mikulec 
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2019./2020.  
Povjerava se doc.dr.sc. Marku Peteku dio nastave na predmetima;  Principi i perspektive ishrane u 
hortikulturi - 32 sata predavanja i 4 sata seminara, Smjernice ishrane bilja u hortikulturi  - 40 sati 
predavanja, Značaj ishrane bilja u krajobraznoj arhitekturi - 40 sati predavanja i 3 sata seminara. 
 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija 22. Međunarodne manifestacije maslinara i uljara Noćnjak 2020. koja će 
se održati od 19.-22. ožujka 2020. u Supetru. 
 
Za članove nacionalnog Uređivačkog Odbora međunarodnog znanstvenog časopisa Journal of 
Central European Agriculture (JCEA) za mandatno razdoblje 2020.-2024. kojem je izdavač Sveučilište 
u Zagrebu Agronomski fakultet imenuju se: izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, izv.prof.dr.sc. Željko Jukić, 
doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković, doc.dr.sc. Boris Lazarević, doc.dr.sc. Darija Lemić, doc.dr.sc. 
Zvonimir Prpić, doc.dr.sc. Sanja Radman 
 
Osniva se Radna skupina za potporu pri objavljivanju znanstvenih radova za mandatno razdoblje 
2019./2020. akademske godine. 
Za članove Radne skupine imenuju se: izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, prodekan za znanost i 
međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Ante Ivanković, Voditelj doktorskog studija, izv. prof. dr. sc. Lari 
Hadelan, Agrarna ekonomika i informatika, izv. prof. dr. sc. Darko Preiner, Hortikultura i krajobrazna 
arhitektura, doc. dr. sc. Petra Pereković, Hortikultura i krajobrazna arhitektura, doc. dr. sc. Daria 
Lemić, Fitomedicina, izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović Stanko, Biljne znanosti, doc. dr. sc. Vilim 
Filipović, Agroekologija, doc. dr. sc. Nikola Bilandžija, Poljoprivredna tehnika i tehnologija, prof. dr. sc. 
Ino Čurik, Animalne znanosti, prof. dr. sc. Jerko Gunjača, metodologija/statistika. 
 
Točka 4. 
U Odluci o raspodjeli prihoda od školarina poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti i novčanih naknada za poslove na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne 
znanosti, KLASA: 640-01/19-02/05; URBROJ: 251-71-29-02/15-19-3 od 4.6.2019. godine, u članku 6. 
točki 1)., dodaje se rečenica:  
 „Član povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada koji nije zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta ili druge ustanove čije je sjedište u Zagrebu ostvaruje pravo na uvećanje 
novčane naknade u visini od 500,00 kuna.“ 
 
U članku 6. točki 4)., dodaje se rečenica: 
 „Član povjerenstva za obranu doktorskog rada koji nije zaposlenik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta ili druge ustanove čije je sjedište u Zagrebu ostvaruje pravo na uvećanje 
novčane naknade u visini od 500,00 kuna.“ 
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Točka 5. 
Odobrava se doc.dr.sc. Kristini Krklec, plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja u 
razdoblju od 1.4.2020. do 31.5.2020. na Sveučilištu Xi'an Jiaotong, Kina. 
 
Odobrava se dr. sc. Davidu Dominguez-Villaru, plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja u razdoblju od 1.4.2020. do 31.5.2020. na Sveučilištu Xi'an Jiaotong, Kina. 
 
Točka 6. 
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 za pristupnike:  
 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova 
dr.sc. Zlatko Svečnjak Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 53,10 
dr.sc. Anita Bošnjak Mihovilović Viši znanstveni suradnik 16,45 
dr.sc. Dalibor Bedeković Viši znanstveni suradnik 24,20 24,20 
dr.sc. Igor Bogunović Viši znanstveni suradnik 44,75 44,75 
dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić Viši znanstveni suradnik 17,30 
dr.sc. Petra Pereković Viši znanstveni suradnik  9,25 
dr.sc. Ante Rako Znanstveni suradnik  7,50 

 
Točka 7. 
Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta nije prihvaćen.  
 
Točka 8. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić dužnosti članice Povjerenstva za razredbeni 
postupak Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim 
godinama 2019./2020. – 2020./2021. 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Ivica Kisić, prodekan za nastavu, članom i predsjednikom Povjerenstva za 
razredbeni postupak Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u 
akademskim godinama 2019./2020. – 2020./2021., po dužnosti.  
 
Točka 9.  
Imenuju se članovi Bioetičkog povjerenstva za dobrobit životinja za mandatno razdoblje  2019./2020., 
2020./2021. akademske godine: prof.dr.sc. Zlatko Janječić, predsjednik povjerenstva, izv.prof.dr.sc. 
Krešimir Salajpal, doc.dr.sc. Daniel Matulić, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, prof.dr.sc. Danijel Karolyi, 
prof.dr.sc. Ante Ivanković i prof.dr.sc. Zoran Luković. 
 
Točka 10. 
Imenuju se članovi Povjerenstva za preustroj studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta predstavnici studenata preddiplomskog i diplomskog studija; student Filip Puškarić, 
preddiplomski studij i student Dominik Anđelini, diplomski studij.   
 
Točka 11. 
Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na 
potpisivanje partnerskog ugovora za financiranje projekta „Dinara back to LIFE“ u iznosu od 
1.130.820,00 kuna. 
 
Točka 12. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva; prof. dr. sc. Marija Cerjak, prof. dr. sc. Damir Kovačić, doc. 
dr. sc. Željka Mesić od 31.1.2020.  
Kristijan Bilić, dipl. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, grani: Agroekonomika, na određeno 
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vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za marketing u poljoprivredi do povratka na posao 
odsutne zaposlenice. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva; izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa, doc. dr. sc. Kristina 
Krklec, dr.sc. David Dominguez Villar od 29.1.2020.  
Mirna Švob, mag. ing. geol., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent 
(doktorand), u znanstvenom području: 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 je doc.dr.sc. Kristina Krklec. 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva; prof. dr. sc. Davor Romić, prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek, 
doc. dr. sc. Monika Zovko od 5.2.2020.  
Marko Reljić, mag. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent 
(doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na određeno vrijeme od 36 mjeseci u 
punom radnom vremenu, za rad na projektu: „Napredni sustav motrenja agroekosustava od  
zaslanjivanja i onečišćenja“ na Zavodu za melioracije. Mentor je prof. dr.sc. Davor Romić. 
 
 
 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 
 Dekan  
 
 
 
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić  
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