
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/21-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-21-3 
Zagreb, 4.3.2021. 
 

POZIV  
 
na 6. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 9. ožujka 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9.2.2021.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
       Prijedlog Zavoda za hranidbu životinja za izbor dr.sc. Darka Grbeše, redovitoga 
       profesora u trajnom zvanju u mirovini, u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj  
       godini 2020./2021.; web 
  4.  Izbor predloženika dr.sc. Darka Grbeše, redovitoga profesora u trajnom zvanju u mirovini, u 
       počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2020./2021. 
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Vesna Očić – docent  
       doc.dr.sc. Kristina Kljak – docent 
       doc.dr.sc. Vedran Rubinić – docent  
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       Nikolina Valjak – stručni suradnik u SZVO, na određeno vrijeme, u Zavodu za opće 
       stočarstvo       
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Tina Fazinić, dipl.ing.agr. „Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika  
        smeđe truleži (Monilinia spp.) na breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj“ 
        Mateja Grubor, mag.ing.agr. „Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću 
        bioulja i biougljena dobivenog pirolizom“  
        mr.sc. Josip Mesić „Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i  
        vina kultivara Graševina (Vitis vinifera L.)“ 
  9.  Godišnje Izvješće Fakulteta za 2020. godinu; web         
10.  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 
       „Preispitivanje područja podložnih eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate“,  voditelj projekta:  
       prof.dr.sc. Davor Romić; web 
11.  Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Darko Vončina dužnosti prodekana za znanost i međunarodnu 
       suradnju, na osobni zahtjev 
12.  Razno 
         
      
          Dekan  
 
 
 
 

          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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Dostavlja se: 
 
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  

6. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 9. ožujka  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. 

Utvrđuju se upisne kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu za akademsku godinu 2021./2022., kao što je 
navedeno: 
 
 

Preddiplomski studij  

Agrarna ekonomika 40 

Agroekologija 55 

Animalne znanosti 60 

Biljne znanosti 55 

Ekološka poljoprivreda 35 

Hortikultura 70 

Krajobrazna arhitektura 30 

Poljoprivredna tehnika 30 

Fitomedicina 55 

 
 

Diplomski studij  
strani 
studenti 

Agrobiznis i ruralni razvitak     35 0 

Agroekologija - Agroekologija 30 1 

Agroekologija - Mikrobna tehnologija u poljoprivredi 20 1 

Biljne znanosti 30 2 

Ekološka poljoprivreda i agroturizam 30 1 

Fitomedicina 30 1 

Genetika i oplemenjivanje životinja 15 1 

Hortikultura - Povrćarstvo 20 0 

Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo 20 0 

Hortikultura - Voćarstvo 20 0 

Hortikultura - Ukrasno bilje 20 0 

Hranidba životinja i hrana 10 1 

Krajobrazna arhitektura 25 0 

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi 15 0 

Poljoprivredna tehnika - Mehanizacija 14 1 

Poljoprivredna tehnika - Melioracije 11 1 

Proizvodnja i prerada mesa 15 1 
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Prihvaćaju se kriteriji i postupci kojima se uređuje financiranje rada stručnih (izvannastavnih) grupa 
kako slijedi: 
dostavljeno Završno izvješće o radu stručne grupe koje uključuje i financijsko izvješće za tekuću 
akademsku godinu, 
utrošena sredstva dodijeljena od Odbora za organizaciju, financije i investicije za tekuću akademsku 
godinu, 
dostavljen plan rada i financijski plan stručne grupe za narednu akademsku godinu,   
sudjelovanje u barem jednoj promotivnoj aktivnosti u organizaciji Fakulteta tijekom tekuće akademske 
godine uz dostavu fotodokumentacije ili potvrde Ureda za kvalitetu u sklopu završnog izvješća stručne 
grupe.  
 
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 trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstveno polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za 
mljekarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 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, znanstveno polje: Poljoprivreda, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu 
umjetnost.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec 
izv.prof.dr.sc. Tatjana Prebeg 
doc.dr.sc. Miroslav Poje 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Nadice Dobričević u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Dubravka Maćešića  u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 

Proizvodnja i prerada mlijeka 15 1 

Ribarstvo i lovstvo 15 2 

Environment, agriculture and resource 
management, INTER-EnAgro 

10 10 

Mediteranska poljoprivreda 
(upisi će se provoditi nakon dobivanja dopusnice) 

20 0 
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Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Darka Uhera  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Maćešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Krešimira Bošnjaka  u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marina Vranić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih  
znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Dalibora Bedekovića  u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
u Zavodu za hranidbu životinja 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih  
znanosti. 
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 
Povjerava se izv.prof.dr.sc. Dubravki Dujmović Purgar izvođenje nastave iz predmeta: 
Parkovna dendrologija - 5 sati predavanja, 3 sata vježbi u praktikumu 10 sati terenskih vježbi, 5 sati 
seminara 
 
Točka 3. 
Prihvaća se prijedlog Zavoda za hranidbu životinja za izbor dr.sc. Darka Grbeše, redovitoga profesora 
u trajnom zvanju u mirovini, u počasno zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2020./2021. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za ocjenu prijedloga: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Matija Domaćinović, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište J.J. Strossmayer u 
Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
 
Prihvaća se suorganizacija III. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Inovacije i agrobiznis u 
organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva koji će se održati 26. studenoga 2021.  

 
Za članove organizacijskog odbora imenuju se:  
doc.dr.sc. Magdalena Zrakić Sušac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Milan Oplanić, Institut za poljoprivredu i turizam, Križevci  
Tajana Čop, mag.ing.agr., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sandra Kantar, Visoko gospodarsko učilište, Križevci 
Ana Čehić mag.ing.agr., Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
dr.sc. Mateja Jež Rogelj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Za članove Znanstvenog odbora imenuju se: 
prof.dr.sc. Maurizio Canavari, Department of Agricultural and Food Sciences Dipartimento di Scienze 
e Tecnologie Agro-Alimentari, Italy 
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Win Heijman, Wageningen University & Research, Nizozemska  
prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera     
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilište J. J. Strossmayera 
dr.sc. Kristina Svržnjak, Visoko gospodarsko učilište, Križevci  
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Vlade Zarić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beograd. 
 
Određuje se iznos sredstava akontacijske za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti 

Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. 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 2016. do 31. prosinca 2020.  

A1 Q1 ili Q2 - prvi autor 0,60 posljednji ili dopisni 0,40  
A1 Q3 ili Q4 - prvi autor 0,40 posljednji ili dopisni 0,20 
znanstvenici koji su u navedenom razdoblju koristili rodiljni ili roditeljski dopust, u izračunu broja 
radova mogu uključiti godine koje su prethodile navedenom razdoblju (2014. i 2015.) ili indeksirane 
radove iz 2021., 
znanstvenici koji se biraju u području društvenih znanosti za izračun se koriste radovi iz baze Scopus 
(a1), 
sredstva od akontacija namjenska su sredstva i troše se namjenski, bez preknjiženja osim u slučaju 
kada je postupak javne nabave računala,  računalne ili znanstvene opreme obavljen, 
uz putne naloge obavezno se prilaže dokaz o putovanju (cestarina, smještaj, računi i sl.). 
 
Točka 4. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet predlaže za izbor predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u akademskoj godini 2020./2021., dr. sc. Darka Grbešu, redovitoga profesora u trajnom 
zvanju, u mirovini. 
 
Točka 5. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Marine 
Bubalo Kovačić za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Davor Romić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Gabrijel Ondrašek, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Neven Kuspilić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Građevinski 
fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Borisa 
Lazarevića za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Marko Petek, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Milan Poljak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni Institut Osijek. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Vanje 
Čikeš Keč za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Leon Grubišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split. 
 
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. Jane Šic Žlabur  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
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Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Aleksandre Perčin  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ante Galića  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Barbare Zorica  u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje  
Pristupnici udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06). 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru  doc.dr.sc. Vesne Očić – docentica   
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora.  
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru  doc.dr.sc. Kristine Kljak – docentica 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora.  
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru  doc.dr.sc. Vedrana Rubinića – docent  
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora.  
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Nataša Mikulec, prof.dr.sc. Neven Antunac, 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Ćurik od 3.2.2021., a u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i 
postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju;  
pristupnica Nikolina Valjak, mag. biol. exp.  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 određeno vrijeme od 15 mjeseci, za rad na projektu 
„Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“ u punom radnom vremenu u Zavodu za opće 
stočarstvo.  
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
doc.dr.sc. Vesna Očić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu 
menadžment i ruralno poduzetništvo. 
 
doc.dr.sc. Kristina Kljak, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za hranidbu 
životinja. 

 
doc.dr.sc. Vedran Rubinić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu za 
pedologiju. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto 
Nikolina Valjak, mag. biol. exp., 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 određeno vrijeme od 15 mjeseci, za rad na projektu „Potencijal 
mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“ u punom radnom vremenu u Zavodu za opće stočarstvo. 
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Točka 7. 
Prijave teme doktorskog rada 
Eda Puntarić, mag.oecol.     
„Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim otpadom 
korištenjem umjetnih neuronskih mreža“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dajana Kučić Grgić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Lato Pezo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju; Sveučilište u Beogradu, Institut za opću 
fizikalnu kemiju. 
 
Lana Schmidt, mag.ing.agr.  
„Utjecaj ekoloških čimbenika na strukturu i dinamiku ihtioplanktonskih zajednica Kaštelanskog zaljeva“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Nedo Vrgoč, znanstveni savjetnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. 
i predlažu mentori: 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Barbara Zorica, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Hrvatska. 
   
Krešimir Šimunac, mag.ing.agr.   
„Fenotipska i molekularna karakterizacija osjetljivosti gljive Cercospora beticola Sacc. sa šećerne repe 
na fungicide“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek, 
doc.dr.sc. Joško Kaliterna, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
mr.sc. Marina Zorić 
„Utjecaj odnosa komponenti fenotipske varijance, dizajna i klimatskih promjena na učinkovitost sortnih 
pokusa“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zrinka Knezović Sveučilište u Mostaru, Agronomski prehrambeno tehnološki fakultet 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek. 

 
Ocjene teme doktorskog rada 
Kristina Grozić, mag. ing. agr. 
„Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline (Olea europaea L.) i 
njegov protugljivični učinak na Verticillium dahliae Kleb“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sara Godena, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
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doc.dr.sc. Joško Kaliterna, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. 
 
Sara Rossi, mag.ing.agr. 
„Utjecaj pred-fermentacijskog zagrijavanje i duljine maceracije na kemijski sastav, senzorna svojstva i 
koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte ´Teran´(Vitis vinifera L)“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč.                  
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
dr.sc. Sanja Radeka, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. 
 
Daniel Stojsavljević, dipl.ing.agr. 
„Procjena učinkovitosti strojne i robotske mužnje krava“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Leon Josip Telak, mag.ing.agr. 
„Utjecaj načina gospodarenja tlom na hidrološku reakciju tla i erozijsko-degradacijske procese u 
trajnim nasadima“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Jug Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Paulo Pereira, Mykolos Romeris University, Vilnius, Litva. 
 
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Tina Fazinić, dipl.ing.agr. 
„Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na 
breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj“ 
mentor: prof.dr.sc. Tihomir Miličević, 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: 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
Mateja Grubor, mag.ing.agr. 
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom  
mentorica: prof.dr.sc. Tajana Krička, 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: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dpr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Tadeja Kraner Šumenjak, Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. 
 
mr.sc. Josip Mesić 
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„Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina kultivara Graševina (Vitis 
vinifera L.)“ 
mentor: izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 9. 
Prihvaća se Godišnjeg izvješća Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 

 
Točka 10. 
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 „Preispitivanje područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na 
nitrate“, voditelj projekta je prof.dr.sc. Davor Romić. 

Točka 11.   
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Darko Vončina dužnosti prodekana za znanost i međunarodnu suradnju  
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta na koju je imenovan Odlukom Fakultetskog vijeća 
KLASA: 080-03/18-01/02; URBROJ: 251-71-29-01/9-18-4 od 2. listopada 2018., na osobni zahtjev.    
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 
        Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 

 
 
 

 
 
 
 
 
   


