
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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: 251-71-29-01/9-20-10 
Zagreb, 10.7.2020. 
 

POZIV  
 
na 11. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u srijedu 15. 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 Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web 
13.  Izvješće Povjerenstva za nabavu znanstvene opreme; web 
       Prijedlog Pravilnika o laboratorijima – javna rasprava 
14.  Izvješće Povjerenstva za nagrade; web 
15.  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 
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       Jukića 
       Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor u izvanrednog profesora doc.dr.sc. Ivanu 
       Šestak, u docenta dr.sc. Mariju Duvnjak 
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 
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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 članka 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 članka I. 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 59/2020) od 18. svibnja 2020., Preporuka Hrvatskoga zavoda za 
javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu vezano uz bolesti (COVID-19) od 20. svibnja 2020., 
Preporuka za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica u vezi s pojavom 
koronavirusa COVID 19 od 16. ožujka 2020., kao i Upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim 
službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19 od 29. lipnja 2020. te obavijesti 
dekana prof.dr.sc. Zorana Grgića od 13.7.2020., a kako bismo maksimalno ublažili negativne učinke 
za Fakultet i zaposlenike Fakulteta, 11. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. održana je u srijedu 15.7.2020., u 
elektroničkom obliku. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti 
Određuju se kriteriji i način raspodjele sredstava za potrebe održavanja nastave na pokušalištima 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno programima zadovoljavanja potreba održavanja nastave, a 
iskazuju se na sljedeći način: Fiksni dio – 50% sredstava i Varijabilni dio – 50% sredstava. Kriteriji za 
raspodjelu sredstava: Varijabilni dio, iskazuje se udjelom od 25% pojedinih aktivnosti: 
popis modula koji se izvode na pokušalištu 
završni i diplomski radovi, rektorova i dekanova nagrada 
stručna praksa 
međunarodna razmjena, izvannastavne aktivnosti.   
 
Poništava se javni natječaj za izbor u umjetničko-nastavno zvanje 
Poništava se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom 
zvanju – redoviti profesor, u Umjetničkom području: Umjetničkom polju: Likovna umjetnost, umjetnička 
grana; arhitektura i dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ukrasno 
bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta,  
Euraxess Jobs portalu, dnevnom tisku i Narodnim novinama broj 57/2020., od 15. svibnja 2020. 
godine.   
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u umjetničko-nastavno/znanstveno-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: Likovne umjetnosti, umjetnička 
grana: arhitektura (umjetnički dio), 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. 
 
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, u punom radnom vremenu u Zavodu za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, 
izv.prof. dr. sc. Tea Tomljanović,  
prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek.  
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Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora dr.sc. Nataše Bokan, docentice, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docentice u znanstvenom području: Društvenih znanosti, znanstvenom polju: 
Sociologija, grana: posebne sociologije, u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić 
prof.dr.sc. Marija Cerjak 
doc.dr.sc. Kruno Kardov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave izvan Fakulteta 
Daje se suglasnost doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zadru Odjel za 
ekologiju, agronomiju i akvakultutru, u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021., na 
preddiplomskom studiju Primijenjene ekologije u poljoprivredi na predmetu: Opća pedologija i 
poznavanje mediteranskih tala - 30 sati  predavanja. 
 

Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Nikici Špremu za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Veterinarskom fakultetu u akademskoj godini 2020./2021., na poslijediplomskom specijalističkom 
studiju Wildlife Healt and Menagement. 

Povjeravanje nastave 
Povjerava se dr. sc. Ani Pintar, dio nastave u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020., iz 
predmeta: Herbicidi - 4 sata predavanja,  lnterakcije herbicida u tlu - 4 sata predavanja. 
Nositeljica predmeta je izv.prof.dr.sc Klara Barić.  
 
Točka 3. 
Prihvaća se prijedlog Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost o izboru dr. sc. 
Branke Aničić, redovite profesorice u trajnom zvanju, u počasno zvanje professor emerita u 
akademskoj godini 2019./2020. 
 
Prihvaća se prijedlog raspodjele sredstava akontacije za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke 
djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. kako slijedi: 
 
30% fiksni dio – glavarina (sva zvanja dobivaju jednako) 
70% produktivnost znanstvenika temeljena na broju objavljenih a1 radova (prema WOS-u) u razdoblju 
od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2019. 
  
Raspisuje se javni natječaj za rad na projektu 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polju: Poljoprivreda ili znanstvenom 
području: Biomedicina i zdravstvo, polju: Veterinarska medicina za rad na projektu „Potencijal 
mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“ na određeno vrijeme od 10 mjeseci, u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za opće stočarstvo, voditeljica projekta doc. dr. sc. Nataša Mikulec. 
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 znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, grana: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, na vrijeme od četiri (4) godine u punom 
radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih 
doktora znanosti“ u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport, voditelj projekta 
prof. dr. sc. Neven Voća. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Neven Voća 
prof.dr.sc. Tatjana Krička 
prof.dr.sc.  Milan Poljak 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
na vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera 
mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za opću proizvodnju bilja, voditelj 
projekta doc. dr. sc. Igor Bogunović. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Igor Bogunović 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec 
doc.dr.sc. Ivana Šestak 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničkih ili Prirodnih znanosti na vrijeme od četiri 
(4) godine u punom radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - 
izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za melioracije, voditelj projekta doc. dr. sc. Vilim Filipović. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc. dr. sc. Vilim Filipović 
dr. sc. Lana Filipović 
doc. dr. sc. Zoran Kovač, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
grana: hranidba životinja, na vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na projektu 
„ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za hranidbu 
životinja, voditeljica projekta doc. dr. sc. Kristina Kljak. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc. dr. sc. Kristina Kljak 
izv. prof. dr. sc. Goran Kiš 
doc. dr. sc. Marija Duvnjak 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
grana: povrćarstvo, na vrijeme od četiri godine (4) u punom radnom vremenu, za rad na projektu „ 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za 
povrćarstvo, voditeljica projekta doc. dr. sc. Sanja Radman. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc. dr. sc. Sanja Radman 
izv. prof. dr. sc. Božidar Benko 
prof. dr. sc. Nina Toth 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, grana: Poljoprivredna tehnika i tehnologija, na vrijeme od četiri (4) godine u punom 
radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih 
doktora znanosti“ u Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede, voditelj projekta doc. dr. sc. Nikola 
Bilandžija. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović 
prof.dr.sc. Tajana Krička 
 
Točka 4. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predlaže dr. sc. Branku Aničić, redovitu profesoricu u 
trajnom zvanju, u mirovini, za izbor u počasno zvanje professor emerita u akademskoj godini 
2019./2020. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga: 
akademik Franjo Tomić, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, redovita profesorica u trajnom zvanju,  Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet 
akademik Velimir Neidhardt, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet. 
 
Točka 5. 
Studentima koji nisu podmirili troškove školarine za akademsku godinu 2019./2020., produžuje se rok 
za plaćanje školarine do upisa u višu godinu, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine. 
 
Točka 6.  
Razrješuje se dr.sc. Ines Pohajda dužnosti vanjske članice Odbora za upravljanje kvalitetom 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.   
 
Imenuje se mr.sc. Tatjana Međimurec, načelnica Sektora za stručno savjetovanje u poljoprivredi, 
Ministarstva poljoprivrede, vanjskom članicom Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.  
 
Imenuje se Martina Šipek Penić, mag.ing.agr. članicom Odbora za upravljanje kvalitetom. 
 
Imenuje se Ana Franić Božić, dipl.novinar, članicom Odbora za upravljanje kvalitetom do povratka 
Aleksandre Gečević, mag.educ.soc. na rad. 
 
Točka 7. 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ivane 
Rajnović, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Sanja Sikora, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Nina Toth, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ana Bielen, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Maje Žulj 
Mihaljević, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Ivan Pejić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Snježana Kereša, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Goran Zdunić, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ante 
Kasapa, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Boro Mioč, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Jelena Ramljak, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Zvonko Antunović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište J.J. Strossmayera   
Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Sare 
Godena, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Edyta Đermić – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za poljoprivredu i turizam, 
Poreč 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Tatjane 
Klepo, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Martina Grdiša, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Frane Strikić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 
  
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 28/17). 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ane Lovrić u znanstveno  zvanje 
znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ivana Župana u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06). 
doc.dr.sc. Danijela Jungić – docent   
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete 
ispunjava 3/4 uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora  
 
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete 
ispunjava 2/4 uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora 
 
izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar – izvanredni profesor  
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete 
ispunjava 3/6 uvjeta za izvanrednog profesora i 3/8 uvjeta za redovitog profesora. 
 
Točka 8. 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, izv.prof. dr. sc. Aleksandra 
Bensa, prof. dr. sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet od 16.6.2020.;  
Dr.sc. Danijela Jungić, docentica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grani: 
Ekologija i zaštita okoliša, u Zavodu za pedologiju.  
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; doc. dr. sc. Sonja Butula, doc.dr.sc. Petra Pereković, prof. 
dr. sc. Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet od 25.6.2020. 
Dr.sc. Iva Rechner Dika, docentica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof. dr. sc. Darko Grbeša, prof. dr. sc. Zlatko Janječić, 
prof. dr. sc. Matija Domaćinović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek od 25.6.2020.;  
Dr.sc. Jasna Pintar, izvanredna profesorica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, u Zavodu za hranidbu životinja.  

 
Točka 9. 
Ocjena teme doktorskog rada 
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mr.sc. Tomislava Peremin Volf 
Učinak organo-mineralne gnojidbe i biljnog biostimulatora na promjene funkcionalne vrijednosti 
muškatne tikve (Cucurbita moschata Duchesne) nakon berbe 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Renata Erhatić, znanstvena suradnica, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
doc.dr.sc. Jana Šic ŽIabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Siniša Srečec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. 
mentori: 
prof. dr. sc. Nina Toth,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv. prof. dr. sc. Nina Kacjan-Maršič, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani. 
 
Imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Vinko Batinić, dipl.ing.agr. 
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu 
mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 

Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dragica Šalomon, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Amina Hrković-Porobija, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu 
mentor: prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 
Zrinko Dujmović, dr.vet.med. 
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih 
krmače 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Daniel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Sven Menčik, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Mateja Janeš, mag.ing.agr. 
Genetska varijabilnost kraškoga ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskoga terijera  
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada:   
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Gregor Gorjanc, University of Edinburgh The Roslin Institute,Scotland, UK 
doc.dr.sc. Boris Lukić, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
mentori: izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Peter Dovč, Biotehnički fakultet Sveučilište u Ljubljani. 
 
 
Marin Kukoč, dipl.ing.agr. 
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera 
u Osijeku, 
doc.dr.sc. Ornela Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: doc.dr.sc. Josip Juračak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Tonka Ninčević, mag.ing.agr. 
Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. Don) 
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Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
dr.sc. Dejan Pljevljakušić viši znanstveni suradnik, Institut za proučavanje ljekovitog bilja "Dr. Josif 
Pančić", Beograd 
mentori: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Marija Jug-Dujaković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. 
 
Tomislav Plavša, dipl.ing.agr. 
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Marijan Bubola, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 
doc.dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
mentor: prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 10. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Vinko Batinić, dipl. ing. agr. 
Morfologija vimena dominantnih pasmina kao pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu 
mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini 
Na temelju uvida u doktorski rad Vinka Batinića naslova "Morfologija vimena dominantnih pasmina kao 
pokazatelj proizvodnje mlijeka i pogodnosti za strojnu mužnju ovaca u Bosni i Hercegovini", 
Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje doktorski rad i predlaže Fakultetskom vijeću da ga prihvati i donese 
odluku o nastavku postupka u svrhu stjecanja doktorata biotehičkih znanosti, polje poljoprivreda, 
grana stočarstvo. 
 
Zrinko Dujmović, dr.vet. med. 
Utjecaj veličine legla, porodne mase i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih 
krmača 
Na temelju uvida u doktorski rad Zrinka Dujmovića pod nazivom "Utjecaj veličine legla, porodne mase 
i spola na preživljavanje i svojstva rasta prasadi visokoplodnih krmača" Povjerenstvo pozitivno 
ocjenjuje doktorski rad i predlaže Fakultetskom vijeću da ga prihvati i donese odluku o nastavku 
postupka u svrhu stjecanja doktorata biotehičkih znanosti, polja poljoprivreda, grana stočarstvo. 
 
Mateja Janeš, mag. ing. agr. 
Genetska varijabilnost kraškoga ovčara, tornjaka, šarplaninca i tibetskoga terijera 
Na temelju uvida u doktorski rad Mateje Janeš pod nazivom "Genetska varijabilnost balkanskih 
pastirskih pasa i tibetskog terijera", Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje doktorski rad i predlaže 
Fakultetskom vijeću da ga prihvati i donese odluku o nastavku postupka u svrhu stjecanja doktorata u 
znanstvenom području biotehičkih znanosti, polju poljoprivreda, grani genetika i oplemenjivanje bilja, 
životinja i mikroorganizama. 
 
Marin Kukoč, dipl. ing. agr. 
Procjena učinka pretpristupnih programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj 
Na temelju uvida u doktorski rad Marina Kukoča pod nazivom Procjena učinka pretpristupnih 
programa na poslovanje poljoprivrednih poduzeća u Hrvatskoj, Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje 
doktorski rad i predlaže Fakultetskom vijeću da ga prihvati i donese odluku o nastavku postupka u 
svrhu stjecanja doktorata biotehičkih znanosti, polja poljoprivreda, grana ekonomika. 
 
Tonka Ninčević, mag. ing. agr. 
Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. Don)    
Na temelju uvida u doktorski rad Tonke Ninčević pod nazivom "Genetska i biokemijska raznolikost 
sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth/ G. Don)", Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje doktorski 
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rad i predlaže Fakultetskom vijeću da ga prihvati i donese odluku o nastavku postupka u svrhu 
stjecanja doktorata u znanstvenom području biotehničkih znanosti polju poljoprivreda,  
 
Tomislav Plavša, dipl. ing. agr. 
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran 
Na temelju uvida u doktorski rad Tomislava Plavše pod nazivom Utjecaj bakterija mliječne kiseline na 
aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran, Povjerenstvo pozitivno ocjenjuje doktorski rad i 
predlaže Fakultetskom vijeću da ga prihvati i donese odluku o nastavku postupka u svrhu stjecanja 
doktorata u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polju poljoprivreda, grani vinogradarstvo i 
vinarstvo.   
 
Točka 11. 
Uvode se novi moduli u program poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti za 
akademsku godinu 2020./2021. 
Napredno modeliranje i motrenje sustava tlo-biljka-atmosfera (Advances in soil-plant-atmosphere 
modelling and measurements) (16-P, 4-V, 10-S) 
koordinator modula:  doc.dr.sc. Vilim Filipović 
suradnik na modulu: prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek  
Teorija kulturnog krajobraza (Theory of cultural landscape) (10-P, 6-V, 14-S) 
koordinator modula: doc.dr.sc. Goran Andlar 
Planiranje istraživanja i statistička analiza vremenski ili prostorno autokoreliranih podataka (Research 
design and statistical analysis of data with spatial or temporal autocorrelation) (7-P, 10-V, 7-S, 6-e) 
koordinatori modula: doc.dr.sc. Toni Safner i doc.dr.sc. Dragica Šalamon 
suradnici na modulu: doc.dr.sc. Igor Bogunović; doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak, izv.prof.dr.sc. Ivica Ljubičić 
Zelena infrastruktura (Green infrastructure) (14-P, 4-V, 12-S) 
koordinator modula: doc.dr.sc. Ines Hrdalo 
suradnik na modulu: doc.dr.sc. Petra Pereković 
 
Mijenja se suradnik na modulu u programu poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti za akademsku godinu 2020./2021. 
promjena suradnika na modulu (modul: Biotehnologija u oplemenjivanju bilja) 
Koordinator modula: prof.dr.sc. Snježana Kereša 
Dosadašnji suradnici na modulu: prof.dr.sc. Marijane Barić, prof.dr.sc. Ivan Pejić 
Predloženi suradnici na modulu: doc.dr.sc. Anita Bošnjak Mihovilović, prof.dr.sc. Ivan Pejić 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj 
godini 2020./2021. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz znanstvenog područja 
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 60.000,00 kuna, odnosno 20.000,00 kuna godina studija. 
 
Utvrđuju se uvjeti za oslobođenje iznosa školarine studentima upisanim na poslijediplomski sveučilišni 
doktorski studij Poljoprivredne znanosti kako slijedi: studenti koji su zaposlenici Fakulteta u 
suradničkom zvanju asistenta i sudjeluju u nastavi, studenti koji su zaposleni na znanstveno-
istraživačkim projektima na Fakultetu za koje prema projektnom ugovori postoji takva obveza, osim 
ukoliko se sredstva za školarine ne osiguravaju iz projekata. 
 
Točka 12. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj 
godini 2020./2021. u prvu godinu  
poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ribarstvo za stjecanje akademskog stupnja 
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) ribarstva, (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti 
znanstvenog polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna 
 
poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Stočarstvo za stjecanje akademskog stupnja 
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) stočarstva, (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti 
znanstvenog polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna 
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poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Fitomedicina za stjecanje akademskog stupnja 
sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) fitomedicine, (2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti 
znanstvenog polja poljoprivreda. Ukupni iznos školarine je 13.188,00 kuna. 
 
Točka 13. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet upućuje u javnu raspravu Prijedlog Pravilnika o 
laboratorijima, zaključno do 31. kolovoza 2020. godine.  
 
Točka 14. 
Povelja Fakulteta dodjeljuje se prof.dr.sc. Darku Grbeši. 
Medalja Fakulteta dodjeljuje se prof.dr.sc. Boženi Barić. 
Medalja Fakulteta dodjeljuje se doc.dr.sc. Igoru Bogunoviću. 
 
Nagrada za izvrsnost mladih istraživača do 35 godina života dodjeljuje se Mariji Galić, mag.ing.agr. 
Nagrada za istraživače koji su stariji od 35 godina života dodjeljuje se doc.dr.sc. Vilimu Filipoviću. 
Nagrada za najbolji znanstveni rad dodjeljuje se doc.dr.sc. Vilimu Filipoviću. 
 
Nagrada zaposlenicima Fakulteta za uzoran rad i posebno vrijedan doprinos Fakultetu (nastavno i 
suradničko zvanje, administrativno i pomoćno nastavno i nenastavno osoblje) dodjeljuje se:  Salihi 
Kruško, Valeriji Leto, dipl.ing.agr. i Dejanu Škriljevečkom.  
 
Nagrada nastavniku za izvrsnost u nastavi i vođenju izvannastavnih aktivnosti na prijedlog studenata, 
dodjeljuje se: 
doc.dr.sc. Anti Kasapu s liste nastavnika koji predaju broju studenata koji je ≤ medijanu, 
prof.dr.sc. Ivici Kisiću s liste nastavnika koji predaju broju studenata koji je veći od medijana. 
izv.prof.dr. sc. Romani Caput-Jogunica za kreativnost u izvođenju nastave na daljinu, 
prof.dr.sc. Ivici Kisiću za kreativnost u izvođenju nastave na daljinu. 
 
Nagrada  za najbolji  e-kolegij dodjeljuje se: glavna nagrada e-kolegiju „Menadžment i poduzetništvo u 
poljoprivredi“ izv.prof.dr.sc. Mariu Njavri i Tatjani Čop, mag.ing.agr. Posebna nagrada za e-kolegij 
„Objekti i oprema u tehnologiji mesa“ dodjeljuje se doc.dr.sc. Ani Kaić. 

Nagrada  za marljivost i uspješnost u studiranju dodjeljuje se studentu, Juraju Horvatu, diplomski 
sveučilišni studij poljoprivredna tehnika, smjer mehanizacija, peta godina, (ocjene 5,0). 

Priznanje Fakulteta redovitom profesoru koji je  izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje 
redovitoga profesora dodjeljuje se: prof.dr.sc. Snježani Kereša, prof.dr.sc. Zoranu Grgiću i prof.dr.sc. 
Zlatku Svečnjaku. 

Priznanje Fakulteta redovitom profesoru koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje 
redovitoga profesora dodjeljuje se: prof.dr.sc. Aleksandru Mešiću, prof.dr.sc. Martini Skendrović 
Babojelić, prof.art. Stanku Stergaršeku, prof.dr.sc. Ivanki Žutić i prof.dr.sc. Željku Jukiću. 

Zahvalnica Fakulteta zaposlenicima koji su otišli ili u kalendarskoj godini odlaze u mirovinu dodjeljuje 
se: prof.dr.sc. Marijani Barić, prof.dr.sc. Darku Grbeši, Julijani Jelić i Fehimu Purkoviću.  

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