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POZIV  
 

na 8. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u četvrtak 7.5.2020., elektroničkim putem s 
početkom u 13:00 sati. 

 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9.4.2020.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web   
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Ivana Šestak – izvanredni profesor 
       dr.sc. Marija Duvnjak - docent 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje; web 
       Dijana Plavljanić, dipl. ing. – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  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  
Na temelju točke V. Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, 
uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događaja („Narodne novine“, broj 32/20) od 19. 
ožujka 2020. i točke II. Odluke Stožera civilne zaštite RH o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama 
ograničavanja društvenih okupljanja, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događaja 
(„Narodne novine“, broj 48/20) od 18. travnja 2020., Preporuka za rad stručnih službi Sveučilišta u 
Zagrebu i svih njegovih sastavnica u vezi s pojavom koronavirusa COVID 19 od 16. ožujka 2020. 
godine i Odluke dekana od 30. ožujka 2020., a kako bismo maksimalno ublažili negativne učinke za 
Fakultet i zaposlenike Fakulteta, 8. redovita sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 
2019./2020. održana je u četvrtak 7.5.2020. u elektroničkom obliku.  
 
Točka 2. 
Nastava i studenti 
Povećava se broj sati obavezne stručne prakse na diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta; Agrobiznis i ruralni razvitak, Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka 
poljoprivreda i agroturizam, Fitomedicina, Genetika i oplemenjivanje životinja, Hortikultura, Hranidba 
životinja i hrana, Krajobrazna arhitektura, Poljoprivredna tehnika, Proizvodnja i prerada mesa, 
Proizvodnja i prerada mlijeka i Ribarstvo i lovstvo za 30 sati te je ukupno opterećenje 120 nastavnih 
sati. Ova Odluka se odnosi na studente koji u akademskoj godini 2020./2021. prvi put upisuju 
diplomski studij, a primjenjuje se od 1. listopada 2020. 
 
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, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za povrćarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanda Vladimir-Knežević, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom 
zvanju – redoviti profesor, u Umjetničkom području, umjetničkom polju: Likovna umjetnosti, umjetnička 
grana: arhitektura i dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ukrasno 
bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Fakultet predlaže dva člana Stručnog povjerenstva: 
prof. art. Renata Waldgoni,  Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
prof. art. Ljubomir Miščević, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora dr.sc. Jasne Pintar, izvanredne profesorice, u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za hranidbu životinja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka u sastavu: 
prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Matija Domačinović, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
 
Točka 2./3. 
Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove za 2021. godinu 
Procedura napredovanja u znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna zvanja: 
1. Početkom lipnja 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). 
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2. Ustrojbene jedinice (nastavnici uz suglasnost ustrojbene jedinice) upućuju samo zahtjev za 
napredovanje nastavnika kadrovskoj službi najkasnije do 15. lipnja. Nakon poslanog zahtjeva svi 
nastavnici koji imaju uvjete za napredovanje zaprimiti će pripadajuće obrasce koje će ispuniti i s 
dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati  predsjedniku/ci  Povjerenstva za izradu prioritetne liste putem 
elektroničke pošte te tiskani primjerak putem pisarnice najkasnije do 1. listopada. 3. Povjerenstvo, koje 
na prijedlog Odbora za nastavu i izbor nastavnika te Odbora za znanost i istraživanje potvrđuje 
Fakultetsko vijeće, 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.  
6. 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 9 mjeseci (znanstveni doprinos) kao i ostalim 
kandidatima.  
7. 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 lipnja 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 i 
izbor nastavnika donose prijedlog mase i strukture raspodjele oslobođenih koeficijenata za narednu 
godinu (broj docenata/broj viših asistenata/broj asistenata). 
2. Najkasnije do 15. lipnja  ustrojbene jedinice (zavodi, odnosno odsjeci) šalju zahtjev za dodjelu 
mjesta (docent/postdoktorand/asistent) sukladno svojim potrebama (nastava/znanost). Nakon 
poslanog zahtjeva zavodi, odnosno odsjeci zaprimiti će pripadajuće obrasce koje će ispuniti i s 
dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati predsjedniku/ci  Povjerenstva za izradu prioritetne liste putem 
elektroničke pošte te tiskani primjerak putem pisarnice najkasnije do 1. listopada. 
Za dodjelu asistenta svaki zavod može uputiti samo jedan zahtjev.   
3. Povjerenstvo, koje na prijedlog Odbora za nastavu i izbor nastavnika te Odbora za znanost i 
istraživanje potvrđuje Fakultetsko vijeće, razmatra pristigle prijave i na temelju definiranih kriterija radi 
prioritetnu listu raspodjele po ustrojbenim jedinicama (mentorima) najkasnije do kraja studenoga. 
4. Prioritetnu listu raspodjele radnih mjesta po ustrojbenim jedinicama usvaja FV najkasnije u 
prosincu. 
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 barem 240 norma sati/648 radnih sati 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. Nastavno opterećenje postojećih nastavnika koje se koristi za određivanje 
nepokrivenog djela nastave je 300 NS/ 810 radnih sati. 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 
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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. 
Kandidati koji su zbog bolovanja duljeg od 3 mjeseca, rodiljnog/roditeljskog dopusta te obavljanja 
javne službe ili dužnosti opravdano izostali s radnog mjesta mogu izabrati da im se za izračun 
doprinosa umjesto razdoblja u kojem su izbivali s posla uračuna jednako dugo razdoblje koje je 
prethodilo tom izostanku. 

1. Nastavni doprinos kandidata 
Nastavni doprinos izražava se u broju radnih sati utrošenih za pojedine nastavne aktivnosti. 
1.1 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 
obnašao dužnost prodekana puno nastavno opterećenje od 810 sati priznat će se za ostvarenih 405 
(50% od 810) radnih sati nastave. 
1.2. 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 
1.3. 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 
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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 

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. 
2. 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.  
2.1. 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: 
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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

 
2.2. 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 
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 
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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 

Članovi uređivačkog odbora stručnog časopisa (po god.) 0,125 

Pročelnik sekcije HAZU 0,5 

 *   računaju se za posljednjih 5 kalendarskih godina plus 9 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). 

3. 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 
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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 

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. 
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Prihvaća se Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za 2021. godinu. 

Za članove Povjerenstva za ocjenu prijava na Prioritetnu listu napredovanja za 2021. godinu, imenuju 
se: prof.dr.sc. Jasminka Butorac predsjednica povjerenstva, dr.sc. Marija Duvnjak, doc.dr.sc. Martina 
Grdiša, prof.dr.sc. Dinka Grubišić, izv.prof.dr.sc. Željko Jukić, prof.dr.sc. Snježana Kereša, doc.dr.sc. 
Daniel Matulić, doc.dr.sc. Petra Pereković, izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, doc.dr.sc. 
Ivana Šestak. 

Točka 4. 
Daje se suglasnost za produženje razdoblja od 12 (dvanaest) mjeseci za oglašavanje diplomskog 
studija Inter-EnAgro putem norveškog portala Keystone Academic Solutions. Financijska potpora od 
50% osigurati će se iz proračuna Ureda za međunarodnu suradnju. 
 
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 
122/2017). 
doc.dr.sc. Ivana Šestak – izvanredni profesor 
dr.sc. Marija Duvnjak – docent 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Samir Kalit, prof.dr.sc. Neven 
Antunac, doc.dr.sc. Nataša Mikulec od 16.4.2020. u postupku izbora Dijane Plavljanić, dipl. ing., 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.  
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju  Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, prof.dr.sc. Milan 
Mesić, prof.dr.sc. Renata Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet od  22.4.2020. 
Dr. sc. Ivana Šestak, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za opću proizvodnju bilja, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Darko Grbeša, izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar, 
prof.dr.sc. Anita Slavica, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet od 24.4.2020. 
Dr. sc. Marija Duvnjak, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docentica, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu za 
hranidbu životinja Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.   
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Samir Kalit, prof.dr.sc. Neven 
Antunac, doc.dr.sc. Nataša Mikulec od 16.4.2020.  
Dijana Plavljanić, dipl. ing., izabire se 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. 
 
Točka 7. 
Prijave tema doktorskog rada  
Ivana Paladin Soče, mag.ing.agr. 
Trnoviti štitasti moljac agruma Aleurocanthus spiniferus (Quaintance, 1903) (Homoptera: Aleyrodidae) 
- novi karantenski štetnik u Republici Hrvatskoj 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Ivan Juran, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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dr.sc. Katja Žanić, viša znanstvena suradnica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
mentori: 
prof.dr.sc. Tanja Gotlin - Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Mladen Šimala, znanstveni suradnik, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, zaštitu bilja. 
 
Anamarija Peter, mag.ing.agr. 
Energetske i funkcionalne vrijednosti stranih invazivnih biljnih vrsta na području Žumberačkog gorja 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Božena Mitić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu disertacije 
Mateja Janeš, mag.ing.agr. 
Genetska varijabilnost kraškoga ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskoga terijera  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Gregor Gorjanc, University of Edinburgh, The Roslin Institute 
doc.dr.sc. Boris Lukić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
mentori: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta. 
 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan 
 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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