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POZIV  
 
na 5. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 9. veljače 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 19.1.2021.; 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 izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje; web 
       dr.sc. Sanja Stipičević – docent (naslovno zvanje)  
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       Petra Štambuk– stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na neodređeno 
       vrijeme u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web 
  9.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
10.  Izvješće Izbornog povjerenstva za provođenje postupka izbora dekana Sveučilišta u 
        Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2021./2022./2023./2024. 
        akademske godine; web 
        - predstavljanje Programa rada predloženice prof.dr.sc. Jasminke Karoglan Kontić; web 
        - predstavljanje Programa rada predloženika prof.dr.sc. Ivice Kisića; web 
11.  Imenovanje člana Povjerenstva za nagrade; web 
12.  Imenovanje Izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora; web 
       Imenovanje Povjerenstva za prigovore za provođenje studentskih izbora; web 
13.  Statut Studentskog zbora Agronomskog fakulteta – donošenje odluke; web 
14.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti do 
       tri milijuna kuna, a koje se odnosi na potpisivanje Ugovora o financiranju provedbe projekta 
       „Primjena pepela biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje i plodnosti tala“, 
       voditelj projekta: prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
15.  Razno 
         
               Dekan  
 
 
 
 
 

          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
Dostavlja se: 
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1. Članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta     
2. Tajnik 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 
5. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 9. veljače  2021., 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. 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. godine. 
 
Točka 2. 

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 menadžment  i 
ruralno poduzetništvo 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mislav Ante Omazić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 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 agrarnu 
ekonomiku i ruralni razvoj 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za marketing u 
poljoprivredi 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docenta, 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: 
prof.dr.sc.Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Lidija Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
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Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Marija Srake u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, u Zavodu za pedologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivan Šimunić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Antuna Kostelića u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje: Veterinarska medicina, u Zavodu za opće stočarstvo 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikica Prvanović Babić, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ive Dolenčić Špehar u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
u Zavodu za mljekarstvo 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Vedrana Rubinića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u 
Zavodu za pedologiju 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište  u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Krešimira Čopeca u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u 
Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Igor Đukić, Sveučilište  u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Igora Kovačeva u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u 
Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Igor Đukić, Sveučilište  u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 
Povjerava se dr.sc. Sanji Kajić poslijedoktorandici izvođenje dijela nastave iz predmeta: 
Mikrobiologija i biokemija tla - 4 sata predavanja 
Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama – 4 sata predavanja  
Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava – 4 sata predavanja 
Nositeljica predmeta je prof.dr.sc. Sanja Sikora. 
 
Povjerava se prof.dr.sc. Dubravku Maćešiću izvođenje nastave iz predmeta: 
Osnove proizvodnje ratarskih kultura – 2 sata vježbi 
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Nositelj predmeta je prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak. 
 
Povjerava se izv.prof.dr.sc. Darku Uheru izvođenje nastave iz predmeta: 
Osnove proizvodnje ratarskih kultura – 8 sati vježbi 
Ratarske kulture – 16 sati vježbi 
Nositelj predmeta  je prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak. 
 
Imenovanje/razrješenje voditelja studija 
Razrješuje se prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak dužnosti voditeljice preddiplomskog studija Fitomedicina, 
na osobni zahtjev.  
 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović voditeljicom preddiplomskog studija Fitomedicina.  
Mandat novoimenovane voditeljice preddiplomskog studija Fitomedicina traje do isteka mandata 
sadašnjeg saziva Vijeća preddiplomskog studija Fitomedicina. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Romani Caput-Jogunica za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Kineziologija u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. na predmetu 
Kineziološka metodika u visokom obrazovanju, u ukupnom fondu od 15 kontakt sati predavanja. 
 
Točka 3. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet prihvaća suorganizaciju 16. savjetovanja uzgajivača 
goveda u Republici Hrvatskoj. Savjetovanje će se održati putem Zoom platforme Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Raspisuje se javni natječaj za rad na projektu 
Raspisuje se javni natječaj za rad na projektu 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti ili Prirodne znanosti ili Biomedicina i zdravstvo ili 
Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za hranidbu životinja, za rad na HRZZ projektu „Biodostupnost karotenoida 
kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese“ (ColourMaize).  
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Kristina Kljak.  
Imenuje se 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 rad na projektu 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne znanosti, na određeno vrijeme od 24 mjeseca, u 
punom radnom vremenu, u Zavodu za kemiju, za rad na HRZZ projektu „Neretvanska mandarina-
kemijska karakterizacija i inovativni tretmani poslije berbe“ (UIP-2020-02-7496)“ 
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić. 
Imenuje se povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić 
doc.dr.sc. Goran Fruk 
dr.sc. Kristina Vlahoviček Kahlina. 

 
Točka 4. 
Osniva se Laboratorij za senzorske analize poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekta 
„Centar za sigurnost i kvalitetu hrane – KK.01.1.02.0004“, (dalje u tekstu: Laboratorij). 
 
Za voditelja Laboratorija imenuje se izv.prof.dr.sc. Ivica Kos, na razdoblje do kraja akademske godine 
2022./2023., tj. do kraja trajanja projekta.  
 



 

 

 

 

 

4 

 

Prihvaća se Izvješće o ostvarenim vlastitim prihodima i o trošenju sredstava iz vlastitih prihoda u 2020. 
godini, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.  
 
Prihvaća se Plan vlastitih prihoda i Plan trošenja sredstava iz vlastitih prihoda u 2021. godini, u tekstu 
koji je sastavni dio ovog Zapisnika. 

Utvrđuje se obveza izdvajanja sredstava iz vlastitih prihoda za troškove poslovanja i razvojne potrebe 
Agronomskog fakulteta i njegovih zavoda/pokušališta u 2021. godini.  
 
Za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta, iz ukupnog prihoda izdvaja se kako slijedi: 
a) iz nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata (Hrvatska zaklada za znanost, Ministarstvo 
poljoprivrede, Ministarstvo znanosti i obrazovanja) kako je definirano ugovorom o financiranju.  
b) iz ostalih projekata, projekata državne uprave financiranih iz državnog proračuna Republike 
Hrvatske 13% od ukupnog prihoda projekta.  
c) iz projekata suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom 20% od ukupnog 
prihoda, od čega se raspoređuje: 
- za troškove poslovanja na razini Fakulteta 11%, 
- za investicijsko održavanje i razvojne potrebe 7%, 
- za međunarodnu suradnju 2%. 
d) od školarina programa cjeloživotnog obrazovanja i povremenih edukacija 11% od ukupnog prihoda 
za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta. 
e) od prodaje proizvoda (ratarski proizvodi, vino, (pre)sadnice, sjemenska roba, životinje i dr.) i te 
drugih stručnih aktivnosti (ocjenjivanje meda, mesnih i mliječnih proizvoda i sl.) 11% od ukupnog 
prihoda za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta. 
f) iz projekata međunarodne suradnje sredstva se izdvajaju sukladno odredbama pojedinačnih 
programa i uvjetima iz ugovora, a najviše u postotku dozvoljenog izdvajanja za opće troškove 
(overheads). Ova sredstva se raspodjeljuju na međunarodnu suradnju (2%), troškove poslovanja na 
razini fakulteta (11%), razvojne potrebe fakulteta (7%), a preostalih 80% se u omjeru 50:50 
raspodjeljuje za materijalne troškove fakulteta i zavoda. U ovom postupku Odbor za međunarodnu 
suradnju priprema pojedinačne prijedloge Odboru za organizaciju, financije i  investicije prema 
zahtjevu voditelja projekta. 
U slučaju da se projekt iz članka II., stavak b. i c. ugovara s namjenskim izdvajanjem za kapitalna 
ulaganja, izdvajanje se provodi nakon odbijanja ulaganja, po stopi izdvajanja od 20% (11% za 
troškove poslovanja, 7% za investicijsko održavanje i 2% za međunarodnu suradnju).  
Iz prihoda od suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom, kao i iz drugih prihoda od 
stručne aktivnosti, izdvaja se najmanje 10% ukupnih prihoda za troškove poslovanja i opremanje 
fakultetskih zavoda, od čega se raspoređuje: 
- najmanje 5% za materijalne troškove Zavoda;  
- najmanje 5% za unaprjeđenje materijalne osnove (nabava opreme, namještaja, literature, 
programske podrške i sl.). 
Ova Odluka ne primjenjuje se na sredstva koja se preko Fakulteta preusmjeravaju drugim ustanovama 
sudionicima na projektu, i to samo ako su pripadajući iznos i korisnik sredstava jasno navedeni u 
osnovnom ugovoru, odnosno prijavi projekta. 
 
Utvrđuje se visina naknade za provedbu aktivnosti vezane uz ostvarenje ciljeva e-učenja u 
2020./2021. akademskoj godini. U nagradni fond za natječaj za najbolji e-kolegij, određuje se naknada 
u iznosu od 10.000,00 kuna.   
 
Točka 5. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Barbare 
Zorica za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Nedo Vrgoč, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Brankice 
Svitlica za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Marko Karoglan, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Edyta Đermić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Karolina Vrandečić, znanstveni savjetnik, Sveučilište J.J. Strossmayera, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek.  
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Imenovani 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. Samira Kalita  u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
 
Izvješće u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Ana Lucić Vrdolja, 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 od 20. siječnja 2021., u 
postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje u znanstvenom području: Biomedicina i 
zdravstvo, polju: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita;  
dr.sc. Sanja Stipičević – docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, prof.dr.sc. Ana Jeromel, 

dr.sc. Ivana Tomaz od 21. siječnja 2021.; pristupnica Petra Štambuk, mag.ing.agr., udovoljava 

uvjetima u postupku izbora u stručno zvanje - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 

obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. 

Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje  
Dr. sc. Sanja Stipičević izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docentice, u znanstvenom 
području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto 
Petra Štambuk, mag.ing.agr., izabire se 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  

Točka 7. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Iva Bažon, mag.ing.agr 
Procjena morfološke i biokemijske raznolikosti biljnih genetskih izvora češnjaka (Allium sativum L.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Lukić, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
i predlažu mentori: 
izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču. 
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Domagoj Stepinac, mag.ing.agr. 

Procjena i modeliranje tolerantnosti na klimatske stresove kod genotipova kukuruza u seriji ciljanih 

okolina 

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Vlatko Galić, znanstveni suradnik, Poljoprivredni institut Osijek 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek. 
 
Ocjene tema doktorskog rada 
Mihaela Šatvar Vrbančić, mag.ing.agr.    
Iskoristivost dušika iz digestata u odnosu na mineralna dušična gnojivaTemu doktorskog rada ocijenilo 
je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Željko Jukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Erik Meers, Faculty of Bioscience Engineering, Belgija. 
 
Točka 8. 
Izmjena i dopuna predmeta u programu poslijediplomskog specijalističkog studija Ribarstvo za 
akademsku godinu 2021./2022. 
Mijenja se koordinator i suradnici na predmetu Salmonikultura od ljetnog semestra.  

Umjesto dosadašnjeg koordinatora predmeta izv.prof.dr.sc. Daniela Matulića imenuje se izv.prof.dr.sc. 

Ana Gavrilović koordinatorom predmeta. 

Imenuje se doc.dr.sc. Kristina Kljak suradnikom na predmetu: Hranidba akvatičnih organizama 
Koordinator predmeta je izv.prof.dr.sc. Daniel Matulić. 
Imenuje se doc.dr.sc. Kristina Kljak suradnikom na predmetu: Izrada i prezentacija stručnog rada. 
Koordinator predmeta je izv.prof.dr.sc. Daniel Matulić. 
Imenuje se Tena Radočaj, mag. ing. agr. suradnikom na predmetu: Procjena ribljeg stoka. 
Koordinator predmeta je prof.dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus.                                
Imenuje se Ivan Špelić, mag. ing. agr. suradnik na predmetu: Hidrobiologija i zaštita voda u ribarstvu.  
Koordinator predmeta je prof.dr.sc. Marina Piria. 
 
Prihvaća se prijedlog promjena u Programu specijalističkog usavršavanja analitičara za botaničko 

podrijetlo meda.    

 
Razrješuje se prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak dužnosti voditeljice poslijediplomskog specijalističkog 
studija Fitomedicina, na osobni zahtjev.  
Imenuje se doc.dr.sc. Ivan Juran  voditeljem poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina. 
Mandat novoimenovanog voditelja poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina  traje do 
isteka mandata sadašnjeg saziva Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina.  
 
Točka 9. 
Rukopisu pod nazivom „Upravljanje rizikom u poljoprivredi“, autori: izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, 
Tatjana Čop, mag.ing.agr., odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.  
 
Točka 10. 
Daje se suglasnost na Program rada predloženice dr. sc. Jasminke Karoglan Kontić, redovite 
profesorice u trajnom zvanju za izbor dekanice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
mandatno razdoblje 2021./2022./2023./2024. akademske godine.  
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Daje se suglasnost na Program rada predloženika dr. sc. Ivice Kisića, redovitoga profesora u trajnom 
zvanju za izbor dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 
2021./2022./2023./2024. akademske godine.  
 
Točka 11. 
Imenuje se prof.dr.sc. Đurđica Žutinić članicom Povjerenstva za nagrade. Mandat novoimenovane 
članice Povjerenstva traje do isteka mandata sadašnjeg saziva Povjerenstva za nagrade.  
 
Točka 12.   
U Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za provođenje studentskih 
izbora iz reda nastavnog osoblja na prijedlog Fakultetskog vijeća i iz reda studenata na prijedlog 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta imenuju se:  
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, članica – doc.dr.sc. Željko Andabaka, zamjenik 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić, članica – izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, zamjenik 
Luka Brezinščak, član – Paulina Piškor, zamjenica 
Ivan Matić, član – Iva Hrelja, zamjenica 
Mariana Ferenac, članica – Josipa Kazalac, zamjenica. 
 
U Povjerenstvo za prigovore Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za provođenje studentskih 
izbora iz reda nastavnog osoblja na prijedlog Fakultetskog vijeća i iz reda studenata na prijedlog 
Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta imenuju se: 
prof.dr.sc. Željko Jukić, član – izv.prof.dr.sc. Ivica Ljubičić, zamjenik 
prof.dr.sc. Neven Antunac, član – prof.dr.sc. Snježana Bolarić, zamjenica 
prof.dr.sc. Ana Pospišil, članica – prof.dr.sc. Dubravko Filipović, zamjenik 
Jure Sarjanović, član – Josip Maro Kramarić, zamjenik 
Radovan Abramović, član – Iva Stanić, zamjenica. 
 
Točka 13. 
Prihvaća se Statut Studentskog zbora Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 14. 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 

Fakulteta u vrijednosti iznad milijun do tri milijuna kuna, a koje se odnosi na potpisivanje Ugovora o 

financiranju provedbe projekta „Primjena pepela biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje 

i plodnosti tala“, voditelj projekta je prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek. 

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


