
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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: 251-71-29-01/9-21-4 
Zagreb, 8.4.2021. 
 

POZIV  
 
na 7. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 13. travnja 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda 

  
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 9.3.2021.; web 
  2.  Razrješenje izv.prof.dr.sc. Darka Vončine dužnosti člana u tijelima Fakulteta i Sveučilišta,  
       u koja je izabran, na osobni zahtjev 
  3.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  4.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web   
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher – izvanredni profesor 
       dr.sc. Vladimir Brajković - docent 
       Izvješće u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje; web 
       izv.prof.art. Stanko Stergaršek – redoviti profesor 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Mario Sraka – izvanredni profesor  
       doc.dr.sc. Iva Dolenčić Špehar – docent 
       doc.dr.sc. Goran Fruk – docent  
       doc.dr.sc. Igor Kovačev – docent  
       doc.dr.sc. Dalibor Bedeković – docent  
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       Nikolina Jurković Balog – stručni suradnik u SZVO, u Zavodu za pedologiju       
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
  9.  Izvješće Povjerenstva za e-učenje; web 
10.  Izbor dekana/ice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje od tri 
       akademske godine 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. i javno predstavljanje Programa 
       rada predloženika/ice 
       prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić 
       prof.dr.sc. Ivica Kisić  
       napomena: glasovanje za izbor dekana/ice obavlja se osobno, glasačkim listićem  
11.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog zaposlenika na radno mjesto I. 
       vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke 
       znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno 
       vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju, web 
12.  Imenovanje izv.prof.dr.sc. Ivana Vnučeca, prodekana za organizaciju i kvalitetu, zamjenikom 
       člana Senata i članom Vijeća biotehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu 
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13.  Razno 
         
      
          Dekan  
 
 
 
 
 

          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
 
 
 
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  

7. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 13. travnja  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. 
 

Točka 2. 
Izv. prof. dr. sc. Darko Vončina imenovan Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA: 080-03/18-05/38; 
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-2 od 23.10.2018. zamjenikom člana Senata, razrješuju se dužnosti 
zamjenika člana Senata, na osobni zahtjev.  
 
Izv. prof. dr. sc. Darko Vončina imenovan Odlukom Fakultetskog vijeća KLASA: 080-03/18-05/38; 
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-1 od 23.10.2018. članom Vijeća biotehničkog područja, razrješuju se 
dužnosti člana Vijeća biotehničkog područja, na osobni zahtjev.  
 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Darko Vončina dužnosti u tijelima Fakulteta na koja je izabran, na osobni 
zahtjev, kako slijedi: člana Fakultetskog vijeća, predsjednika i člana Odbora za znanost i istraživanje, 
predsjednika i člana Odbora za međunarodnu suradnju, predsjednika i člana Knjižničnog odbora, 
mpredsjednika i člana  Povjerenstva za web stranicu Fakulteta, člana Radne skupina za potporu pri 
objavljivanju znanstvenih radova, predsjednika i člana  Povjerenstva za izradu Pravilnika o ocjenjivanju 
rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata. 
 
Točka 3. 
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave preddiplomskog i diplomskog studija za 2021./2022. akademsku 
godinu, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Imenuje se doc.dr.sc. Krešimir Čopec voditeljem izvannastavne aktivnosti Mehanizatorska grupa. 
 
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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću proizvodnju bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se  javni natječaj za izbor u suradničko 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, u punom radnom vremenu, u 
Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić 
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prof.dr. sc. Neven Voća 
izv.prof.dr.sc. Ana Matin. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupka reizbora doc.dr.sc. Nikoline Kelava Ugarković u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u 
Zavodu za specijalno stočarstvo.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Pero Mijić , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 
Sabbatical 
Odobrava se prof. dr. sc. Marini Piria korištenje slobodne studijske godine 2021./2022. (Sabbatical). 
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 
Povjerava se poslijedoktorandici dr. sc. Marini Tomić Maksan izvođenje dijela nastave iz predmeta: e-
marketing u agrobiznisu - 14 sati predavanja.  
 
Povjerava se dr. sc. Mateji Grubor izvođenje dijela nastave iz predmeta: Nanotehnologija u obnovljivim 
izvorima energije - 7 sati predavanja. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Petri Posedel Šimović, za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, u ljetnom semestru akademske godine 
2020./2021. na predmetu: Financijska matematika, u ukupnom fondu od 24 sata predavanja. 
 
Točka 4. 
Odobrava se asistentici Zoe Andrijanić mag. ing. agr., plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja u razdoblju od 1.5.2021. do 31.7.2021. na CREA Institutu u Lodi, Italija u sklopu Erasmus+ 
stručne prakse 
 
Točka 5. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ivane 
Vitasović Kosić za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Sandro Bogdanović, znanstveni savjetnik Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, znanstveni savjetnik Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Željko Škvorc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i 
drvne tehnologije. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Lane 
Filipović za  izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Gabrijel Ondrašek, znanstveni savjetnik Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Bogunović, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sandi Orlić, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ivane Tomaz 
za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Ana Jeromel, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Darko Preiner, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Danijela Ašperger, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Dragice 
Šalamon za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Alen Džidić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Krešimir Salajpal, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Nikola Raguž, viši znanstveni suradnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Lava 
Bavčevića za izbor u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Daniel Matulić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Bosiljka Mustać, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i 
akvakulturu. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Tihane 
Kovačićek za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
 dr.sc. Ramona Franić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet 
dr.sc. Magdalena Zrakić Sušac, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Zdravko Petak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih 
znanosti. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ivane 
Bušelić Garber za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Daniel Matulić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Leon Grubišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Gorana 
Jakšića za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u 
Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Davor Zanella, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Brune 
Petani za izbor u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
 dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Daniel Matulić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Bosiljka Mustać, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i 
akvakulturu. 
 
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. Marine Bubalo Kovačić  u 
znanstveno  zvanje 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. Brankice Svitlica  u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Vedrane Nerlović  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. Vanje Čikeš Keč  u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 
122/2017). 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10. 
 
dr.sc. Vladimir Brajković – docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 1/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 4/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10 
 
Izvješće u postupku izbora u umjetničko-nastavno zvanje 
Pristupnik udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja  u području umjetnosti 
(NN 61/2017). 
izv.prof.art. Stanko Stergaršek – redoviti profesor, uz opće uvjete pristupnik ispunjava 5/9 uvjeta za 
izbor u redovitoga profesora za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana arhitektura 
(umjetnički dio). 
 
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 reizbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06). 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru izv.prof.dr.sc. Marija Srake – izvanredni 
profesor,  pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, 
ispunjava 4/6 uvjeta za izvanrednog profesora i 2/8 uvjeta za redovitog profesora. 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru doc.dr.sc. Ive Dolenčić Špehar – docent,  
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. Gorana Fruka – docent, pristupnik 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. Igora Kovačeva – docent, pristupnik 
u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 uvjeta za 
docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora.  
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Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru doc.dr.sc. Dalibora Bedekovića – docent,  
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta.  
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, doc.dr.sc. Danijela 
Jungić, doc.dr.sc. Vedran Rubinić, a u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u 
stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju;  
pristupnica Nikolina Jurković Balog, dipl. ing. agr. –  udovoljava uvjetima u postupku izbora 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, u punom radnom vremenu, u Zavodu za pedologiju. 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Dr. sc. Sanja Fabek Uher, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. 
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Vladimir Brajković, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docent iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog 
polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Izv. prof. art. Stanko Stergaršek,dipl. ing. arh. izabire se u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u Umjetničkom području, 
umjetničkom polju: Likovne umjetnosti, umjetnička grana: arhitektura (umjetnički dio).  
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Izv. prof. dr. sc. Mario Sraka, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, u Zavodu za pedologiju. 
 
Doc .dr. sc. Iva Dolenčić Špehar, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u 
Zavodu za mljekarstvo. 

Doc. dr. sc. Goran Fruk, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za 
voćarstvo. 

 
Doc. dr. sc. Igor Kovačev, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za 
mehanizaciju poljoprivrede. 
 
Doc.dr.sc. Dalibor Bedeković, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu za hranidbu 
životinja. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto  
Nikolina Jurković Balog, dipl. 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, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
pedologiju. 
 
Točka 7. 
Prijave teme doktorskog rada 
Višnja Krapljan, dipl.ing.agr. 
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„Utjecaj načina soljenja na kemijski sastav, randman, reološka i senzorska svojstva sira škripavca 
sniženog sadržaja natrija“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Iva Dolenčić Špehar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ante Rako, znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu 
i predlaže mentor: 
prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ocjene teme doktorskog rada 
Vesna Orehovački, mag.ing.agr. 
„Genomska analiza populacija hrvatske šarene i istarske koze“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Boris Lukić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Eda Puntarić, mag.oecol.     
„Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim otpadom 
korištenjem umjetnih neuronskih mreža“Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
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  
tehnologijePrihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju 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 i 
fizikalnu kemiju. 
 
Točka 8. 
Rukopis pod nazivom „Pregled magistarskih i doktorskih radova iz znanstvene grane Povrćarstvo”, 
autor: dr.sc. Josip Borošić, odobrava se za korištenje naziva monografija Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopis pod nazivom „Drenaža zemljišta Hrvatske”, autor: dr. sc. Dragutin Petošić, professor 
emetiritus, odobrava se za korištenje naziva monografija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Točka 9. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Zoran Luković dužnosti na koje je izabran, na osobni zahtjev, kako slijedi:  

predsjednika povjerenstva za e-učenje, (ostaje u svojstvu člana Povjerenstva za e-učenje) 

koordinatora Fakulteta prema Sveučilišnom računskom centru, administratora za e-učenje u sustavu 

Merlin.  

 
Imenuje se doc.dr.sc. Lucija Blašković članicom i predsjednicom Povjerenstva za e-učenje. 
 

Imenuje se doc.dr.sc. Dubravka Mandušić članicom Povjerenstva za e-učenje i koordinatoricom 
Fakulteta prema Sveučilišnom računskom centru. 
 
Imenuje se doc.dr.sc. Dubravko Škorput članom Povjerenstva za e-učenje i administratorom za e-
učenje u sustavu Merlin. 
 
Točka 10. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, prof.dr.sc. Sanja 
Sikora, prof.dr.sc. Milan Poljak od 10.3.2021;  
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Dr. sc. Sanja Kajić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, grana: Ekologija i 
zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju.  
 
Točka 11.   
Izv.prof.dr.sc. Ivan Vnučec prodekan za organizaciju i kvalitetu, imenuju se zamjenikom člana Senata 
kako slijedi; 
prof. dr. sc. Zoran Grgić, dekan Fakulteta, član – izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec prodekan za 
organizaciju i kvalitetu, zamjenik člana. 
Izv.prof.dr.sc. Ivan Vnučec prodekana za organizaciju i kvalitetu, imenuju se članom Vijeća 
biotehničkog područja.  
 
Točka 12. 
Za dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim 
godinama 2021./2022./2023./2024., izabran je  dr. sc. Ivica Kisić, redoviti profesor u trajnom zvanju.  
Na temelju odredbe članka 21. stavak 1. točka 17. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), 
ova Odluka o izboru dostavlja se Senatu Sveučilišta na potvrdu. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
         Dekan 
 
 
 
         Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


