
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-20-8 
Zagreb, 2.7.2020. 
 

POZIV  
 
na 10. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 7. srpnja 2020., elektroničkim 
putem s početkom u 13:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 2.6.2020.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
       Prihvaćanje prijedloga Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost za 
       izbor dr.sc. Branke Aničić, redovite profesorice u trajnom zvanju u mirovini, u počasno 
       zvanje professor emerita u akademskoj godini 2019./2020. web 
  4.  Izbor predloženice dr.sc. Branke Aničić, redovite profesorice u trajnom zvanju u mirovini, u 
       počasno zvanje professor emerita u akademskoj godini 2019./2020. 
  5.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web   
  6.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Danijela Jungić – docent 
       doc.dr.sc. Iva Rechner Dika – docent 
       izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar – izvanredni profesor 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Vinko Batinić, dipl. ing. agr. 
       Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za 
       strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini 
       Zrinko Dujmović, dr. vet. med. 
       Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi 
       visokoplodnih krmača 
       Mateja Janeš, mag. ing. agr. 
       Genetska varijabilnost kraškoga ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskoga terijera 
       Marin Kukoč, dipl. ing. agr. 
       Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj 
       Tonka Ninčević, mag. ing. agr. 
       Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. 
       Don)    
       Tomislav Plavša, dipl. ing. agr. 
       Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran 
11.  Izvješće Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web 
12.  Izvješće Povjerenstva za nabavu znanstvene opreme; web 
13.  Izvješće Povjerenstva za nagrade; web 
14.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor u redovitoga profesora u trajnom zvanju prof.dr.sc. 
       Snježanu Kereša i prof.dr.sc. Zlatka Svečnjaka, u redovitoga profesora izv.prof.dr.sc. Željka 
       Jukića 
       Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor u izvanrednog profesora doc.dr.sc. Ivanu 
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       Šestak, u docenta dr.sc. Mariju Duvnjak 
15.  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 upute i preporuke Sveučilišta u Zagrebu čelnicima sastavnica, stručnim službama 
Sveučilišta u Zagrebu, za postupanje vezano uz COVID-19, a zbog pogoršanja epidiomiološke 
situacije u Republici Hrvatskoj i na području Grada Zagreba, KLASA: 602-04/20-11/3, URBROJ: 380-
010/076-20-4 od 29. lipnja 2020. te kako bismo maksimalno ublažili negativne učinke za Fakultet i 
zaposlenike Fakulteta, 10. redovita sjednica Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2019./2020. 
planirala se održati u utorak 7. srpnja 2020. s početkom u 13:00 u elektroničkom obliku. 
 
Na temelju članka 3. stavka 9. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća 10. Redovita sjednica nije 
održana zbog nedostatka kvoruma.  
 
Nova sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj godini  
2019./2020. održat će se u srijedu 15.7.2020. 
 
 
Izvadak se objaljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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