
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-20-3 
Zagreb, 27.2.2020. 
 
 

POZIV  
 
na 6. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 3.3.2020., 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 
       Prihvaćanje Zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 11.2.2020.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće prodekana za znanstvenu infrastrukturu i pokušališta; web   
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       prof.dr.sc. Zoran Grgić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       doc.dr.sc. Zvonimir Prpić – izvanredni profesor 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Ana Pintar, mag.ing.agr. 
       Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki 
  9.  Godišnje Izvješće Fakulteta za 2019. godinu; web 
10.  Izvješće Vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web 
11.  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  

6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2019./2020., održane 3. ožujka 2020.  
 
Točka 2. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Zavodu za opću 
proizvodnju bilja.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Mesić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Pernar, 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: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na Zavodu za hranidbu životinja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anita Slavica, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2019./2020.  
Povjerava se doc. dr. sc. Petri Posedel Šimović, u akademskoj godini 2019./2020. nastava iz 
predmeta:  
Poslovna statistika II (diplomski studij Agrobiznis i ruralni razvitak) u ukupnom fondu od 30 sati 
predavanja, 10 sati seminara i 20 sati vježbi. 
 Statistics (diplomski studij InterEnAgro), predmet na engleskom jeziku, u ukupno fondu od 20 sati 
predavanja i 10 sati vježbi. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave izvan fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. 
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Romani Caput-Jogunica za sudjelovanje u izvođenju nastave u 
ukupnom fondu od 15 sati predavanja i provođenju ispita iz predmeta Kineziološka metodika u 
visokom obrazovanju na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju 
Kineziologija u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. 
 
Upisne kvote za akademsku godinu 2020./2021. 
Prihvaćaju se upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu za akademsku godinu 2020./2021. 
 

Preddiplomski studij  
Agrarna ekonomika 40 
Agroekologija 55 
Animalne znanosti 60 
Biljne znanosti 55 
Ekološka poljoprivreda 35 
Hortikultura 70 
Krajobrazna arhitektura 30 
Poljoprivredna tehnika 30 
Fitomedicina 55 
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Diplomski studij  
strani 
studenti 

Agrobiznis i ruralni razvitak     35 0 
Agroekologija - Agroekologija 30 1 
Agroekologija - Mikrobna tehnologija u poljoprivredi 20 1 
Biljne znanosti 30 2 
Ekološka poljoprivreda i agroturizam 30 1 
Fitomedicina 30 1 
Genetika i oplemenjivanje životinja 15 1 
Hortikultura - Povrćarstvo 20 0 
Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo 20 0 
Hortikultura - Voćarstvo 20 0 
Hortikultura - Ukrasno bilje 20 0 
Hranidba životinja i hrana 10 1 
Krajobrazna arhitektura 25 0 
Poljoprivredna tehnika - Mehanizacija 14 1 
Poljoprivredna tehnika - Melioracije 11 1 
Proizvodnja i prerada mesa 15 1 
Proizvodnja i prerada mlijeka 15 1 
Ribarstvo i lovstvo 15 2 
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi 15 0 
Environment, agriculture and resource management 
INTER-EnAgro 10 10 

 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija međunarodne znanstvene konferencije GEA – Geo Eco-Eco Agro 
Conference, koja će se održati u razdoblju od 28. do 31. svibnja 2020. godine u Podgorici, Crna Gora.  
 
Za članicu Počasnog odbora imenuje se prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić.  
Za člana Organizacijskog odbora imenuje se prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan Fakulteta. 
Za članove Znanstvenog odbora imenuju se: izv.prof.dr.sc. Darko Vončina, prodekan za znanost i 
međunarodnu suradnju, doc.dr.sc. Petra Pereković, doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, izv.prof.dr.sc. Darko 
Preiner i doc.dr.sc. Vanja Jurišić. 
 
Prihvaća se suorganizacija III. međunarodnog znanstvenog simpozija Rupicapra, koji će se održati u 
razdoblju od 21. do 23. travnja 2021. godine u Makarskoj. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultete 
osigurati će na svojoj mrežnoj stranici potreban prostor za izradu internetske stranice simpozija.   
 
Točka 4. 
Razrješuje se dužnosti voditelja pokušališta Maksimir; doc.dr.sc. Martina Grdiša u sastavu Zavoda za 
sjemenarstvo, prof.dr.sc. Ana Pospišil u sastavu Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, prof.dr.sc. 
Hrvoje Šarčević u sastavu Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, prof.dr.sc. Nina Toth 
u sastavu Zavoda za povrćarstvo. 
 
Imenuje se voditelj pokušališta za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2019./2020. – 
2020./2021.izv.prof.dr.sc. Željko Jukić voditelj pokušališta Maksimir u sastavu Zavoda za specijalnu  
proizvodnju bilja, Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku i Zavoda za sjemenarstvo, 
doc.dr.sc. Goran Fruk voditelj pokušališta Maksimir u sastavu Zavoda voćarstvo, pokušališta Jazbina 
u sastavu Zavoda za voćarstvo i Nacionalne kolekcije udomaćenih sorti maslina Hrvatske u Vodnjanu, 
doc.dr.sc. Miroslav Poje voditelj pokušališta Maksimir u sastavu Zavoda za povrćarstvo i Zavoda za 
ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  
 
Točka 5. 
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 
106/06.). 
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prof.dr.sc. Zoran Grgić – redoviti profesor u trajnom zvanju, udovoljava 9/12 uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju.  
doc.dr.sc. Zvonimir Prpić – izvanredni profesor, udovoljava 4/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanrednog profesora. 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, 
prof.dr.sc. Ramona Franić, prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek;  
Dr. sc. Zoran Grgić, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, grana: Ekonomika, 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. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti u Osijeku;  
Dr. sc. Zvonimir Prpić, 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 7. 
Prijave tema doktorskog rada 
Martin Jagunić, mag.ing.agr. 
Ekologija i karakterizacija G-virusa vinove loze i badnavirusa vinove loze  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dijana Škorić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
i predlaže mentor: 
izv. prof. dr. sc. Darko Vončina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Krešimir Kavčić, mag.ing.agr. 
Ekologija ponašanja i morfološke osobine divokoza Dinarske regije 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dean Konjević, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
i predlažu mentori: 
izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Marco Apollonio, University of Sassari, Faculty of Veterinary Medicine. 
 
Ivana Plavšin, mag.ing.agr.  
Genomska selekcija za svojstva kvalitete zrna pšenice 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Krešimir Dvojković, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek. 
i predlažu mentori: 
prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr. sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek. 
 
Ocjene tema doktorskog rada 
Tajana Čop, mag.ing.agr. 
Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom – eksperiment diskretnog     
odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske 
Temu doktorskog rada ocijenilo je povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jadranka Deže, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Marija Galić, dipl.ing.agr. 
Dinamika disanja tla u vegetaciji ratarskih kultura 
Temu doktorskog rada ocijenilo je povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Darija Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, Veleučilište u Slavonskom Brodu 
doc.dr.sc. Gordana Pehnec, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Iva Hrelja, dipl.ing.agr. 
Prostorno-vremenska dinamika organske tvari tla na opožarenom zemljištu primjenom spektroskopije i 
daljinskih istraživanja 
Temu doktorskog rada ocijenilo je povjerenstvo: 
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. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Ivana Šestak, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
 
Mara Rathman, dipl.ing.agr. 
Biološke značajke i uzgojni potencijal male kapice (Mimachlamys varia, Linnaeus, 1758) u istočnom 
Jadranu 
Temu doktorskog rada ocijenilo je povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivančica Strunjak Perović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
dr.sc. Josip Barišić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković. 
 
Sunčica Stipoljev, mag.oecol.et prot.nat. 
Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Elena Bužan, Univerza na primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije, Slovenija. 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu disertacije 
Shiming Wan, mag.ing. 
Identifikacija i funkcijska analiza gena koji su uključeni u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang 
deverike (Megalobrama amblycephala) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Kaijian Wei, Huazhong Agricultural University, College of Fisheries, Wuhan, Kina 
prof.dr.sc. Hong Liu, Huazhong Agricultural University, College of Fisheries, Wuhan, Kina 
prof.dr.sc. Jingou Tong, Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 
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mentorice: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zexia Gao, Huazhong Agricultural University, College of Fisheries, Wuhan, Kina. 
 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Ana Pintar, mag.ing.agr. 
Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog 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. 
mentorice: 
izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sanja Stipičević, viša znanstvena suradnica, Institut za medicinska istraživanja i medicinu. 

 
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Ana Pintar, mag.ing.agr. 
Biotest metoda utvrđivanja rezidua mezotriona u tlima različitih fizikalno-kemijskih značajki 
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. 
Na temeljem uvida u doktorsku disertaciju Ane Pintar pod nazivom Biotest metoda utvrđivanja rezidua 
mezotriona u tlima različitih fizikalno - kemijskih značajki, Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje navedenu 
disertaciju i predlaže Fakultetskom da ju prihvati i donese odluku o nastavku postupka u svrhu 
stjecanja doktorata iz područja Biotehičke znanosti, polje Poljoprivreda, grana Fitomedicina. 
 
Točka 9.  
Prihvaća se Godišnje Izvješće Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 
Točka 10. 
Imenuju se Zoe Andrijanić, mag. ing. agr. i Andrija Makar, mag. ing. agr., predstavnici studenata 
poslijediplomskog studija, članovima Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti za akademsku godinu 2019./2020. i 2020./2021. 
   

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


