
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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: 251-71-29-01/9-20-13 
Zagreb, 29.10.2020. 
 

POZIV  
 
na 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u utorak 3. studenog 2020., putem Zoom i 
Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 6.10.2020.; 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 upravljanje kvalitetom; web  
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić – izvanredni profesor 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  9.  Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Katarina Lukšić, mag.ing.agr. 
       „Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u 
       Hrvatskoj“ 
       Mirela Trdenić, dipl.ing.agr. 
       „Primarne arome mošta sorte 'Škrlet bijeli' (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi“ 
10.  Senat Sveučilišta donio odluku o dodjeli počasnog zvanja i titule professor emerita 
       prof.dr.sc. Branki Aničić 
       Senat Sveučilišta potvrđuje izbor izv.prof.dr.sc. Ivanke Žutić u redovitu profesoricu       
11.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor dr.sc. Lane Filipović i dr.sc. Magdalene Zrakić- 
       Sušac u docenticu 
12.  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 

2. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 3. studenoga  2020. godine, u elektroničkom obliku, putem Zoom i Slido 
Aplikacije, zbog pogoršanja epidemiološke situacije i povećanja broja zaraženih virusom COVID-19 na 
području Republike Hrvatske i Grada Zagreba, a 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. 
svibnja2020., 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. godine. 
 
Točka 2.  
Nastava i studenti 
Utvrđuju se kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na preddiplomske studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2021./2022. 
 
Pokreće se izvannastavna aktivnost: Lovačka grupa, voditelj: Krešimir Kavčić, mag.ing.agr./mag. 
oecl.et prot.nat. 
 
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 - docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opće stočarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. lno Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlalko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Strahil Ristov, Institut Ruđer Bošković 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – 
docent,  u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, polju: Javno zdravstvo i zdravstvena 
zaštita, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdoljak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 
doc.dr.sc. Gordana Pehnec, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada 
izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: poljoprivredna tehnika i tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Igor Kovačev 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović 
doc.dr.sc.  Nikola Bilandžija. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za herbologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović 
izv.prof.dr.sc. Klara Barić 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,  na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u 
Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner 
prof.dr.sc. Ana Jeromel 
dr.sc. Ivana Tomaz 
 
Suglasnost za izvođenje nastave izvan Fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Ivici Kisiću za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Filozofskom fakultetu poslijediplomskom studiju održivog razvoja na predmetu - Alternativni 
oblici poljoprivrede u ukupnom fondu od 20 sati predavanja.  
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Tatjani Prebeg za sudjelovanje u izvođenju nastave na  Sveučilištu u 
Zagrebu Akademiji likovnih umjetnosti na predmetu – Biologija, u ukupnom fondu od 4  sata 
predavanja i 6  sati vježbe. 
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Mirjane Herak Ćustić o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja 
slobodne studijske godine 2019./2020. (Sabbatical). 
 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija konferencije „Naša dobra hrana“ koja će se održati 28. studenoga 2020. 
godine u organizaciji Udruge Zelena mreža aktivističkih grupa ZMAG. 
 
Prihvaća se suorganizacija savjetovanja za uzgajivačke konja, ovaca, koza i svinja u obliku web 
konferencija koja će se održati 6. i 25. studenoga te 11. prosinca 2020. godine u organizaciji Hrvatske 
agencije za poljoprivredu i hranu. 
 
Daje se potpora za financiranje pretplate za izdavanje časopisa Croatian Journal of Fisheries: 
Ribarstvo na SCIENDO platformi. 
 
Imenuje se članstvo Uređivačkog odbora znanstvenog i stručnog časopisa, Agriculturae Conspectus 
Scientificus ACS, (dalje u tekstu: ACS), za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine, glavni urednik 
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić. 
Imenuju se dva znanstvena urednika: prof. dr. sc. Milan Mesić za biljne znanosti i izv. prof. dr. sc. 
Miljenko Konjačić za animalne znanosti. 
Za članove Uređivačkog odbora ACS imenuju se: doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta, doc. dr. sc. 
Marija Duvnjak,  doc. dr. sc. Joško Kaliterna, doc. dr. sc. Tomislav Karažija, doc. dr. sc. Vesna Očić, 
doc. dr. sc. Ivana Pajač Živković, doc. dr. sc. Aleksandra Perčin, doc. dr. sc. Toni Safner,  doc. dr. sc. 
Jana Šic Žlabur, doc. dr. sc. Monika Zovko. 
Imenuje se lektorica za engleski jezik: dr.sc. Marija Jug-Dujaković, tehnički urednik: Samir Hadžiavdić, 
dipl.ing. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto za rad na projektu 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju - 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda ili znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad na 
projektu CEKOM 3LJ (MlS ozrnaka: KK.01.2.2.03.0017), na određeno vrijeme od 1. siječnja 2021. do 
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1. lipnja 2023., u punom radnom vremenu, u Zavodu za sjemenarstvo. Voditelj znanstvenog tima je 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović 
doc.dr.sc. Martina Grdiša 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača. 
 
Točka 4. 
U akademskoj godini 2020./2021. sredstava namijenjena za potrebe održavanja nastave na 
pokušalištima  iznose 60.150,00 kuna i raspoređuju se na sljedeći način:    Centar za travnjaštvo   
6.325,00 kuna, Ban Josip Jelačić 6.350,00 kuna, Šašinovec 7.200,00 kuna, Voćarska pokušališta 
7.725,00 kuna, Maksimir (hortikultura) 9.750,00 kuna, VVP Jazbina 11.350,00 kuna, Maksimir 
(ratarstvo) 11.450,00 kuna. 
 
Točka 5. 
Prihvaća se Izvješće s internog audita upravljanja kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za 2020. godinu. 
Prihvaća se Registar rizika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 2020. godinu. 
Prihvaća se Upravina ocjena Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 2020. godinu. 
 
Osniva se Služba za podršku studentima pri obavljanju stručne prakse, u okviru Centra za podršku 
studentima i karijerno savjetovanje. 
Osniva se Psihološko savjetovalište u okviru Centra za podršku studentima i karijerno savjetovanje. 
 
Točka 6. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Gorana 
Fruka za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Boris Duralija, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Damir Drvodelić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Slavice 
Čolak za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Daniel Matulić, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ivan Župan, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zadru. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Imenovana ispunjava 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. Sanje Fabek Uher  u znanstveno  
zvanje – viši znanstveni suradnik.  
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
izv.prof.dr.sc. Snježane Topolovec-Pintarić – izvanredni profesor, pristupnica u postupku reizbora 
prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/6 uvjeta za izvanrednog 
profesora i 2/8 uvjeta za redovitog profesora. 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva od 23.6.2020.; prof. dr.sc. Tihomir Miličević, prof.dr.sc. 
Božena Barić, prof.dr.sc. Josip Margaletić;   
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Dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić, izvanredna profesorica, reizabire se u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za fitopatologiju. 
 
Točka 8. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Ivana Rendulić Jelušić, dipl. ing. agr. 
Primjena vegetacijskih indeksa u kvalitativnom zoniranju vinograda i povećanju ekonomičnosti 
vinogradarske proizvodnje 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Monika Zovko,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Saša Žiković, Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet 
i predlažu mentori: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Daniel Stojsavljević, dipl. ing. agr. 
Procjena učinkovitosti strojne i robotske mužnje krava 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Dragica Šalamon, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Davor Kralik, Sveučilište J.J. Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
i predlaže mentor: prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ivan Špelić, mag. oecol. et prot. nat., mag. ing. agr. 
Utjecaj višestrukih stresora na staništa i sastav ribljih zajednica u vodotocima savskog slijeva Hrvatske 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Predrag Simonović, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet, Beograd, Srbija 
prof.dr.sc. Davor Zanella, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
i predlaže mentorica:prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Filip Varga, mag. biol. exp. 
Populacijska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium Trevir./Sch./ Bip.) na temelju 
analize sadržaja piretrina i SSR biljega 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
dr.sc. Martina Biošić, znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije 
i predlaže mentorica: doc.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Domina Delač, mag.ing.agr. 
Promjene u tlu i vodi nakon spaljivanja biomase i post-požarnog malčiranja na Mediteranu  
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Barbara Karleuša, Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Paulo Pereira, Mykolas Romeris University, Environmental Management Center, Litva. 
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Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Sanja Kajić, mag.biol.mol. 
Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova 
simbiozna učinkovitost u uvjetima suše 
mentorica: prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, Sveučilište u Slavonskom Brodu. 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju Doktorskog rada 
Katarina Lukšić, mag. ing. agr. 
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj 
mentori: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Goran Zdunić, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola, Institut za poljoporivredu i turizam, Poreč. 
 
Mirela Trdenić, dipl. ing. agr. 
Primarne arome mošta sorte 'Škrlet bijeli' (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi 
mentori: 
doc. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc. dr. sc. Zvjezdana Marković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivana Tomaz, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
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        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
   


