
 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
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: 251-71-29-01/9-21-6 
Zagreb, 2.6.2021. 
 
 

 
POZIV  

 
na 9. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 8. lipnja 2021., 
putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda 

  
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 4.5.2021.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web  
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  5.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       prof.dr.sc. Samir Kalit – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       dr.sc. Marina Tomić Maksan - docent 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web  
       izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić – izvanredni profesor 
       izv.prof.dr.sc. Darko Uher – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković - docent 
       doc.dr.sc. Krešimir Čopec - docent 
  6.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  7.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       mr.sc. Branka Maričić 
       Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski  
       sastav graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)  
       Filip Varga, mag.biol.exp. 
       Populacijska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ 
       Sch. Bip.) na temelju analize sadržaja piretrina i mikrosatelitnih biljega 

  8.  Izvješće Vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne  znanosti; web 
  9.  Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta - javna 
       rasprava; web 
10.  a) Prijedlog Pravilnika o provedbi jednostavne nabave – donošenje odluke; web 
       b) Prijedlog Odluke o nadležnosti članova Fakultetskog vijeća za provođenje postupaka 
           javne nabave; web 
11.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta; web 
12.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor izv.prof.art. Stanka Stergaršeka u redovitog profesora 
13.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor doc.dr.sc. Sanje Fabek Uher i doc.dr.sc. Ornelle 
       Mikuš u izvanrednu profesoricu i dr.sc. Vladimira Brajkovića i dr.sc. Saše Prđuna u docenta 
       Vijeće biomedicinskog područja potvrđuje izbor dr.sc. Sanje Stipičević u naslovno zvanje 
       docentice 
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14.  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  
9. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 8. lipnja  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. 
Akademski kalendar 2021./2022. 
 
početak nastave     27.09.2021.  
Svi sveti      01.11.2021. 
izvanredni ispitni rok              02.11.2021. - 10.12.2021. 
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata            18.11.2021.   
Božićni i novogodišnji blagdani    24.12.2021. - 06.01.2022. 
Božić       25.12.2021. 
Sveti Stjepan      26.12.2021. 
Nova Godina      01.01.2022. 
Bogojavljenje ili Sveta tri kralja    06.01.2022. 
završetak nastave u zimskom semestru  21.01.2022  

početak zimskog ispitnog roka    24.01.2022. 
završetak zimskog ispitnog roka   18.02.2022. 

početak nastave u ljetnom semestru   21.02.2022. 
izvanredni ispitni rok              21.03.2022. - 06.05.2022. 
Veliki petak     15.04.2022. 
Uskrs       17.04.2022. 
Uskrsni ponedjeljak ili drugi dan Uskrsa  18.04.2022. 
Praznik rada      01.05.2022. 
Dan državnosti      30.05.2022. 
završetak nastave u ljetnom semestru                10.06.2022.  
tjedan bez nastave-priprema za ispitni rok  06.06.2022. - 10.06.2022. 

Početak ljetnog ispitnog roka                               13.06.2022. 
Tijelovo                                                                16.06.2022. 
Dan antifašističke borbe    22.06.2022. 
završetak ljetnog ispitnog roka    08.07.2022. 

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti   05.08.2022. 
Velika Gospa      15.08.2022. 
početak jesenskog ispitnog roka   22.08.2022. 
završetak jesenskog ispitnog roka   16.09.2022.  

 
 
Kriteriji i uvjeti upisa na diplomske studije za akademsku godinu 2021./2022. 
 
Pravo prijave za upis na studij imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i 
stekle najmanje 180 ECTS-a. Prosjek ocjena stručnog studija mora biti najmanje 3,50. 
Razredbeni postupak  
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Razredbeni postupak za studij Agrobiznis i ruralni razvitak temelji se na: vrjednovanju uspjeha 
preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija), provjeri znanja na razredbenom ispitu.  
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispit. 
Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Agrarna ekonomika na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 500 
bodova. 
Razredbeni postupak za studij Krajobrazna arhitektura temelji se na: vrjednovanju uspjeha 
preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija), provjeri znanja na razredbenom ispitu.  
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 400 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 600 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu. 
Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 600 
bodova. 
Razredbeni postupak za studije: Agroekologija, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda i agroturizam, 
Genetika i oplemenjivanje životinja, Hortikultura, Hranidba životinja i hrana, Obnovljivi izvori energije u 
poljoprivredi, Poljoprivredna tehnika, Proizvodnja i prerada mesa, Proizvodnja i prerada mlijeka, 
Ribarstvo i lovstvo, Mediteranska poljoprivreda, temelji se na: vrednovanju uspjeha preddiplomskog 
studija (prosječna ocjena studija),  sukladnosti s preddiplomskim  studijima  Agronomskog  fakulteta  u  
Zagrebu  za pojedine diplomske studije. 
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima na 
Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se 
pristupnik prijavio uvažavajući slijedeće pravilo:  
 

završeni  preddiplomski studij  broj bodova  

preddiplomski sveučilišni studij na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu 

500 

neki drugi preddiplomski sveučilišni studij iz biotehničkog 
područja 

450 

preddiplomski sveučilišni studij iz nekog drugog  područja 
srodnog studijskom programu 

400 

preddiplomski stručni studij iz biotehničkog područja 350 

preddiplomski stručni studij iz nekog drugog  srodnog 
studijskom programu 

300 

 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studij, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija.  
Razredbeni postupak za studij Fitomedicine temelji se na: 
Osnovni uvjet 
Diplomski studij Fitomedicina mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni 
studij iz područja poljoprivrede i pri tom stekli minimalno 12 ECTS bodova iz predmeta kojima se 
stječu znanja iz zaštite bilja (predmeti u kojima se stječu znanja iz fitofarmacije, entomologije 
(poljoprivredne zoologije), fitopatologije, herbologije i aplikacije pesticida).  
Sastavljanje rang liste kandidata koji zadovoljavaju osnovni uvjet 
Kandidati mogu ostvariti do 500 bodova temeljem završenog preddiplomskog studija (Tablica 1.) 
Tablica 1. Dodjela bodova temeljem završenog preddiplomskog studija 
 

Završen preddiplomski studij  broj bodova 

preddiplomski studij Zaštita bilja,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet   

500 

ostali preddiplomski studij na Agronomskom  fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, Poljoprivrednom fakultetu  Sveučilište J.J. Strossmayer u 
Osijeku te sveučilišni studiji iz područja poljoprivrede završeni u 
inozemstvu 

400 

stručni studiji  250 
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Kandidati ostvaruju do 500 bodova temeljem uspjeha u studiranju i vremena utrošenog na završetak 
preddiplomskog studija. Bodovi se izračunavaju prema slijedećoj formuli: 
Broj bodova = (prosječna ocjena x 100) x F 
Pri čemu je F faktor za vrijeme provedeno na preddiplomskom studiju, a određuje se na slijedeći način 
 

Vrijeme studiranja F 

3 godine 1 

4 godine 0,9 

5 godina 0,8 

6 godina 0,7 

 
Razredbeni postupak za studij Environment, Agriculture and Resource Management (InterEnAgro) 
temelji se na: vrjednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija), sukladnosti s 
preddiplomskim studijima Agronomskog fakulteta u Zagrebu, razini znanja engleskog jezika (prema 
CEFR stupnju). 
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 500 bodova na osnovi prosječne ocjene 
preddiplomskog studija i 500 bodova na osnovi sukladnosti s preddiplomskim studijima. Sukladnost 
utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija. 
Razredbeni ispit  
Na razredbenom ispitu za studij Agrobiznis i ruralni razvitak provodi se provjera znanja iz agrarne 
ekonomike  (najviše 500 bodova).  
Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora ostvariti 60% bodova. Pristupnik koji na razredbenom 
ispitu ostvari manje od 60% bodova isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. 
Na razredbenom ispitu za studij Krajobrazna arhitektura provodi se provjera: likovnih i grafičkih 
sposobnosti (ocjena grafičko-likovnih sposobnosti prostornog oblikovanja i predodžbe te preslike 
krajobraznih struktura kroz provjeru vizualne memorije, zapažanja i prikazivanja projekcije i volumena 
na plohu) (najviše 300 bodova),  
predispozicije za kreativnost kroz rješenje jednoga prostornog problema (ocjena postavljanja 
problema, analize situacije, jasnoća opisnog i grafičkog izražavanja te kvalitete rješenja) (najviše 300 
bodova). 
Da bi prešao razredbeni prag pristupnik mora ostvariti 60% bodova (180 bodova) u svakom testu. 
Pristupnik koji na razredbenom ispitu ostvari manje od 60% bodova (180 bodova) u jednom od 
provedenih testova isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studija, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obavezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija.  
Pristupnik kojem se odredi obaveza polaganja razlikovnih predmeta ukupnog opterećenja većeg od 
18 ECTS-a dužan je upisati razlikovnu godinu.  
 
Imenuju se članovi  Povjerenstva za provedbu dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis 
na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura u akademskoj godini 2021./2022. Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta, kako slijedi:  
provjera likovnih i grafičkih sposobnosti:  
prof.art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Waldgoni, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet  
provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema: 
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja: 
prof.dr.sc. Damir Ljubotina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. 
 
Prihvaća se Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za 2022. godinu. 
 
Za predsjednika Povjerenstva za ocjenu prijava na Prioritetnu listu napredovanja za 2022. godinu 
imenuje se: prof.dr.sc. Željko Jukić.  
Za članove Povjerenstva za ocjenu prijava na Prioritetnu listu napredovanja za 2022. godinu  imenuju 
se: doc.dr.sc. Aleksandra Perčin, doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković, doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, 
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doc.dr.sc. Marija Duvnjak, doc.dr.sc. Nataša Mikulec, doc.dr.sc. Željka Mesić, izv.prof.dr.sc. Daniel 
Matulić, izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić. 
 
Upućuje se u Javnu raspravu Prijedlog Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i 
mentora asistentima na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu kojim se utvrđuje postupak i 
kriteriji vrednovanja i sadržaj izvješća o radu asistenta, poslijedoktoranda i mentora na Sveučilištu u 
Zagrebu Agronomskom fakultetu. 

Javna rasprava o navedenom prijedlogu trajati će do 23. lipnja 2021., prijedlozi i mišljenja šalju se   
putem pisarnice na obrascu i e-poštom na adresu: ikisic@agr.hr i dekanat@agr.hr. 
 
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, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ishranu bilja.  
 Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet Šumarstva i drvne tehnologije. 
 
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 menadžment i 
ruralno poduzetništvo.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Mario Njavro, 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 specijalno 
stočarstvo.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet Šumarstva i drvne tehnologije. 
 
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 mljekarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Ante Ivanković, 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 – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
grana: Sjemenarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za sjemenarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović 
izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Romane Caput-Jogunica u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom 
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polju: Kineziologija, u Tajništvu, Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Igor Jukić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
prof.dr.sc. Goran Sporiš, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
dr.sc. Dragan Milanović, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ines Hrdalo u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu 
za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana Mrđa Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Gorana Andlara u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Hrvoje Tomić, Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Biserke Kolarec u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika u Zavodu 
za informatiku i matematiku, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
doc.dr.sc. Petra Posedel Šimović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ljiljana  Arambašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
doc.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Dubravka Škorputa u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u 
Zavodu za specijalno stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof..dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vladimir Margeta, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ane Kaić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu 
za specijalno stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti.  
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Kristine Batelja Lodeta u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda u Zavodu za voćarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Frane Strikić, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora. 
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Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Marina Mihaljevića Žulja u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasna Mrvičić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet.  
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Tomislava Karažije u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u 
Zavodu za ishranu bilja, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ivane Vitasović Kosić u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda u Zavodu za poljoprivrednu botaniku, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ivica Ljubičić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Slobodna studijska godina (Sabbatical) 2021./2022. 
Na temelju Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini (Sabbatical) od 11. rujna 2007., odobrava se prof. 
dr. sc. Mihaeli Britvec korištenje slobodne studijske godine 2021./2022. (Sabbatical). 

 
Suglasnost za izvođenje nastave 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Aleksandri Perčin za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Geotehničkom fakultetu, diplomskom studiju Inženjerstvo okoliša, na predmetu Zaštita i 
remedijacija tla u ukupnom fondu od 10 sati predavanja i 5 sati seminara, u zimskom semestru 
akademske godine 2021./2022. 
 
Točka 3. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-2021-02), na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za sjemenarstvo. Voditelj 
projekta/mentor: izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača 
doc.dr.sc. Boris Lazarević. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-2021-02), a vezano za projekt: „ Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa 
očuvanja lokalnih pasmina (GGD LocBreed; IP-2020-02-4860)“, na određeno vrijemo do četiri godine, 
u Zavodu za marketing u poljoprivredi.   
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ante Ivanković, suradnik/mentor: prof.dr.sc. Marija Cerjak 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Marija Cerjak 
prof.dr sc. Ante Ivanković 
doc.dr.sc. Željka Mesić. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne znanosti za rad na 
HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-
2021-02), u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu melioracije. 
Voditelj projekta/mentor: doc.dr.sc. Lana Filipović. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Lana Filipović 
doc.dr.sc. Vilim Filipović 
doc.dr.sc. Zoran Kovač, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-2021-02), a vezano za projekt: „Održiva proizvodnja bioplinazamjenom kukuruzne silaže 
poljoprivrednim energetskim kulturama (KK.01.1.1.07.0078)“, na određeno vrijemo do četiri godine,  u 
Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. Voditelj projekta/mentor: prof. dr. sc. 
Tajana Krička. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Tajana Krička 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-2021-02), a vezano za projekt: „Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne 
proizvodnjje i plodnosti tala – Ash4soiL“, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za 
melioracije. Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
prof.dr.sc. Davor Romić 
dr.sc. Marina Bubalo-Kovačić. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-2021-02), u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine,  u Zavodu za 
ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Voditelj projekta/mentor: izv.prof.dr.sc. Nikica 
Šprem. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Dragan Bubalo 
doc.dr.sc. Toni Safner 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-2021-02), a vezano za projekt: „Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura“ u 
punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport. Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Neven Voća. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Neven Voća 
prof.dr.sc. Josip Leto 
doc.dr.sc. Tomislav Karažija. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad za rad na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne 
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poljoprivrede“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za voćarstvo. Voditelj 
projekta: doc.dr.sc. Goran Fruk. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić 
doc.dr.sc. Goran Fruk  
izv.prof.dr.sc. Marko Petek. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede“, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za voćarstvo. Voditelj projekta: doc.dr.sc. 
Goran Fruk. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Goran Fruk  
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede“, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za ishranu bilja. Voditelj projekta: doc.dr.sc. 
Goran Fruk. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek 
doc.dr.sc. Tomislav Karažija 
doc.dr.sc. Goran Fruk. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na istraživačkom projektu HRZZ-a: „Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti 
preživača – ANAGRAMS“ (IP-2018-01-8708), na određeno vrijeme od 34 mjeseca, u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za opće stočarstvo. Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Ino Čurik 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne ili Biomedicinske znanosti 
i zdravstvo ili Tehničke znanosti za rad na istraživačkom projektu HRZZ-a: „Primjena NGS metoda u 
procjeni genomske varijabilnosti preživača – ANAGRAMS“ (IP-2018-01-8708), na određeno vrijeme 
od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za opće stočarstvo. Voditelj projekta: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik 
doc.dr.sc. Vladimir Brajković  
prof.dr.sc. Ino Čurik. 
 
Točka 4. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
predloženo znanstveno zvanje u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, za pristupnike: 
 
dr.sc. Aleksandra Bensa – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Stjepan Husnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet 
dr.sc. Ivan Šimunić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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dr.sc. Domagoj Rastija, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
 
dr.sc. Luna Maslov Bandić – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Marko Vinceković, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ana Jeromel, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ines Primožič, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
dr.sc. Igor Kovačev – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Dubravko Filipović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet 
dr.sc. Tajana Krička, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Đukić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije. 
 
dr.sc. Mateja Grubor – znanstveni suradnik 
dr.sc. Tajana Krička, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Kovačev, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Đukić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije. 
 
dr.sc. Monika Vidak – znanstveni suradnik 
dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet 
dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Siniša Srečec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. 
 
dr.sc. Krstina Mišlov Jelavić – znanstveni suradnik 
dr.sc. Daniel Matulić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Bosiljka Mustać, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju.  
 
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, dr.sc. Goran Jakšić ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstveni suradnik, 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). 
 
prof.dr.sc. Samir Kalit – redoviti profesor u trajnom zvanju 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 7/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 6/10 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru prof.dr.sc. Samira Kalita u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju. 
 
dr.sc. Marina Tomić Maksan - docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 4/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Marine Tomić Maksan u znanstveno-
nastavno zvanje docenta. 
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Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06). 
izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić – izvanredni profesor 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/6 
uvjeta za izvanrednog profesora i 1/8 uvjeta za redovitog profesora. 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru izv.prof.dr.sc. Antuna Kostelića u znanstveno-
nastavno zvanje izvanrednog profesora. 
 
izv.prof.dr.sc. Darko Uher - izvanredni profesor  
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/6 
uvjeta za izvanrednog profesora i 2/8 uvjeta za redovitog profesora. 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru izv.prof.dr.sc. Darka Uhera u znanstveno-
nastavno zvanje izvanrednog profesora. 
 
 doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković - docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta. 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru doc.dr.sc. Nikoline Kelava Ugarković u 
znanstveno-nastavno zvanje docentice. 
 
doc.dr.sc. Krešimir Čopec - docent 
pristupnik 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. Krešimira Čopeca u znanstveno-
nastavno zvanje docent. 
 
Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Dr. sc. Samir Kalit, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mljekarstvo, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Marina Tomić Maksan, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docent iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za marketing u 
poljoprivredi, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić reizabire se 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. 
 
Izv.prof.dr.sc. Darko Uher reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu 
za specijalnu proizvodnju bilja. 

Doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu 
za specijalnu proizvodnju bilja. 

Doc.dr.sc. Krešimir Čopec reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu za 
mehanizaciju poljoprivrede. 
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Točka 7. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Petra Štambuk, mag.ing.agr.  
Fenotipizacija osjetljivosti hrvatskih autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) na uzročnika 
plamenjače (Plasmopara viticola) 

Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Vončina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijela Ašperger, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
i predlažu mentori:  
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivana Tomaz, znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ante Turudić, dipl.ing.mat. 
Utjecaj neusklađenosti podataka sekvenci cjelokupnog kloroplastnog genoma na rezultate 
filogenetskih analiza 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jernej Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulteti predlažu mentori:  
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Ocjene tema doktorskih radova 
Višnja Krapljan, dipl.ing.agr. 
Utjecaj  načina soljenja na kemijski sastav, randman, reološka i senzorska svojstva sira škripavca 
sniženog sadržaja natrija 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof. dr. sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Domagoj Stepinac, mag.ing.agr. 
Procjena i modeliranje tolerantnosti na klimatske stresove kod genotipova kukuruza u seriji ciljanih 
okolina 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek. 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Aleksandar Nedanov, dipl.ing.agr. 
Stupanj usvojenosti zadružnih načela u modelu optimizacije zadružnog poslovanja 
mentori:  
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Lavoslav Čaklović, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Josip Tica, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
 
 



 

 

 

 

 

12 

 

Tajana Radić, MBA agr. 
Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema  
standardu Europske unije 
mentor: prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti. 
 
Josip Vrdoljak, mag.ing.agr. 
Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza 
mentori: 
izv.prof.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Miroslav Benić, Hrvatski veterinarski institut. 
 
Točka 7. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
mr.sc. Branka Maričić 
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav 
graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)  
mentori:  
doc.dr.sc. Sanja Radman,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
doc.dr.sc. Zoran Zorić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Filip Varga, mag.biol.exp. 
Populacijska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) na 
temelju analize sadržaja piretrina i mikrosatelitnih biljega 
mentor: izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog 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, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 
 
Točka 8. 
Mijenja se koordinator predmeta: Istraživanja i predviđanja kakvoće voda u poljoprivrednim 
prostorima, umjesto prof. dr.sc. Ivana Šimunića imenuje se doc.dr.sc. Monika Zovko koordinatoricom 
predmeta, a doc.dr.sc. Aleksandra Perčin imenuje se suradnicom na predmetu.   
 
Mijenja se koordinator predmeta:  Istraživanja u mljekarskoj znanosti, umjesto  prof.dr.sc. Dubravke 
Samaržija imenuje se prof.dr.sc. Samir Kalit koordinatorom predmeta, a doc.dr.sc. Iva Dolenčić 
Špehar imenuje se suradnicom na predmetu, s nastavnim opterećenjem od 4 sata predavanja i 2 sata 
seminara.    

Mijenja se koordinator predmeta: Metode procjene ekološke kakvoće u sustavu integrirane zaštite 
bilja, umjesto prof.dr.sc. Božena Barić imenuje se doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković koordinatoricom 
predmeta. 

Mijenja se koordinator predmeta: Metodologija istraživanja ruralnih zajednica, umjesto prof.dr.sc. 
Đurđice Žutinić imenuje se doc.dr.sc. Nataša Bokan koordinatoricom predmeta. 
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Imenuje se doc.dr.sc. Lana Filipović suradnicom na predmetu: Modeliranje i motrenje sustava tlo biljka 
atmosfera, koordinator doc.dr.sc. Vilim Filipović, s nastavnim opterećenjem od 4 sata predavanja.  

Mijenja se suradnik na predmetu: Metode istraživanja u lovstvu, koordinator izv.prof.dr.sc. Nikica 
Šprem, umjesto izv.prof.dr.sc. Darka Uhera imenuje se doc.dr.sc. Toni Safner suradnikom na 
predmetu.  

Mijenja se suradnik na predmetu: Gospodarenje tlom i vodom za održivu poljoprivredu, koordinatorica 
prof.dr.sc. Marija Romić, umjesto prof.dr.sc. Gabrijela  Ondrašeka i  doc.dr.sc. Vilima Filipovića 
imenuje se prof.dr.sc. Davor Romić suradnikom na predmetu.  

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora za članove Vijeća Poslijediplomskog 
doktorskog studija Poljoprivredne znanosti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno 
razdoblje 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. akademske godine.  
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, predsjednica Povjerenstva, izv.prof.dr.sc. Daniel Matulić, član 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, član. 
 
Točka 9.  
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet upućuje u javnu raspravu Prijedlog Izmjena i dopuna 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta koja će trajati do 31. kolovoza 2021., prijedlozi i 
mišljenja šalju se putem pisarnice na obrascu i e-poštom na adresu: dekanat@agr.hr.  
 
Točka 10a. 
Prihvaća se Pravilnik o provedbi jednostavne nabave.  

Točka 10b. 
Članovi Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta ne sudjeluju u 
postupcima javne nabave koje provodi Fakultet te da Fakultetsko vijeće nije upravljačko tijelo 
Fakulteta u smislu članka 76. stavka 2. točke 2. i članka 251. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj 
nabavi (Narodne novine, broj 120/2016). 
Slijedom navedenog članovi Fakultetskog vijeća nisu u obvezi davanja Izjave o 
postojanju/nepostojanju sukoba interesa, kao i u obvezi davanja izjave o nekažnjavanju. 
Za postupke javne nabave nadležni su i provode ih dekan, prodekani i članovi stručnog 
povjerenstva te se na njih primjenjuju sve odredbe koje Zakon propisuje, uključujući i obvezu 
davanja izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, kao i obvezu davanja izjave o 
nekažnjavanju. Na člana Fakultetskog vijeća koji bi u provedbi pojedinog postupka javne nabave 
sudjelovao kao član stručnog povjerenstva, za taj se postupak javne nabave primjenjuju sve 
odredbe koje Zakon propisuje, uključujući obvezu davanja izjave o postojanju/nepostojanju 
sukoba interesa kao i obvezu davanja Izjave o nekažnjavanju. 

Točka 11. 
Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti nabave 3.750.000,00 kuna bez PDV-a, a koja se odnosi na usluge izrade 
projektno-tehničke dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada oštećenih u potresu. Ova Odluka se 
dostavlja Senatu Sveučilišta na nadležno postupanje.  

 
 

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