
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
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: 251-71-29-01/9-21-7 
Zagreb, 1.7.2021. 
 

POZIV  
 
na 10. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 6. srpnja 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda 

  
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 8.6.2021.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web  
       Prijedlog Pravilnika o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistentima 
       na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu – donošenje odluke; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  3a. Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju – dopuna dnevnog reda 
  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. Stjepan Pliestić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       doc.dr.sc. Aleksandra Perčin – izvanredni profesor  
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web  
       prof.dr.sc. Dubravko Maćešić – redoviti profesor 
       doc.dr.sc. Ana Kaić – docent 
       doc.dr.sc. Biserka Kolarec – docent 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       dr.sc. Ivana Tomaz – stručni savjetnik 
  6.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  7.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Aleksandar Nedanov, dipl.ing.agr. 
       Stupanj usvojenosti zadružnih načela u modelu optimizacije zadružnog poslovanja 
       Tajana Radić, dipl.politolog.i univ.spec. MBA agr. 
       Prilagodba nacionalnog dijaloga dionika o pitanjima Zajedničke poljoprivredne politike prema 
       standardu Europske unije 
  8.  Izvješće prodekana za znanstvenu infrastrukturu i pokušališta; web 
  9.  Izvješće Vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web 
10.  Izvješće Povjerenstva za nagrade; web 
11.  Osnivanje Centra za eksperimentalnu ekonomiju Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
       fakulteta; web 
12.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor izv.prof.dr.sc. Marija Njavru u redovitog profesora   
13.  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  
10. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 6. srpnja  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. 
Imenuje se prof.dr.sc Renata Bažok, predsjednicom Povjerenstva za ocjenu radova studenata 
prijavljenih na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. 
Za članove Povjerenstva imenuju se: doc.dr.sc. Marija Duvnjak, doc.dr.sc. Ana Kaić, doc.dr.sc. Boris 
Lazarević, doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić, doc.dr.sc. Toni Safner, dr.sc. Marina Tomić Maksan. 
Imenuje se Povjerenstva za ocjenu radova za dodjelu Dekanove nagrade u istom sastavu kao i za 
dodjelu Rektorove nagrade. 
 
Uvodi se izvannastavna aktivnost – 3D modeliranje. Voditeljice izvannastavne aktivnosti su doc.dr.sc. 
Lucija Blašković i doc.dr.sc. Dubravka Mandušić. 
 
Kriteriji  i uvjeti upisa studenata na diplomski studij – Mediteranska poljoprivreda za akademsku godinu 
2021./2022. 
Razredbeni postupak za studij Mediteranska poljoprivreda temelji se na: 
- vrednovanju uspjeha preddiplomskog studija (prosječna ocjena studija)  
- sukladnosti s preddiplomskim studijima Agronomskog fakulteta u Zagrebu odnosno Sveučilištu u 
Zadru, preddiplomskom studiju Primijenjena ekologija u poljoprivredi. 
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 Sveučilištu 
u Zagrebu Agronomskom fakultetu odnosno Sveučilištu u Zadru, Odjelu za ekologiju, agronomiju i 
akvakulturu.  
Sukladnost utvrđuje razredbeno povjerenstvo zajedno s voditeljem diplomskog studija na koji se 
pristupnik prijavio uvažavajući sljedeće pravilo: 
- završeni preddiplomski studij, broj bodova  
preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zadru, Primijenjena ekologija u poljoprivredi 500 
preddiplomski sveučilišni studij na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu 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 područja srodnog studijskom programu 300 
Nakon uvida u dokumentaciju pristupnika, a na temelju preporuke voditelja studija, razredbeno 
povjerenstvo može donijeti odluku o obvezi upisivanja dodatnih (razlikovnih) predmeta pri upisu na 
diplomski studij radi stjecanja potrebnih ulaznih kompetencija.  
Pristupnik kojem se odredi obveza polaganja razlikovnih predmeta ukupnog opterećenja većeg od 18 
ECTS-a dužan je upisati razlikovnu godinu u statusu izvanrednog studenta. 
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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 poljoprivrednu 
tehnologiju skladištenje i transport. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Tajana Krička,  Sveucilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Alan Antonović, 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 poljoprivrednu 
tehnologiju skladištenje i transport. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mladen Brnčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom 
polju: Geologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za pedologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Jasenka Sremac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet  
prof.dr.sc. Blanka Cvetko Tešović, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
prof.dr.sc. Nenad Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – 
izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Arhitektura i 
urbanizam, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Branka Aničić, professor emerita, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Damir Krajnik, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ivan Mlinar, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Željka Andabake 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: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Maje Ferenčaković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docentice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
opće stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
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Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ante Galića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ana-Marije Jagatić Korenika  u znanstveno-nastavno zvanje i 
na radno mjesto docentice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u 
Zavodu za vinarstvo i vinogradarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Dragice Šalamon u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docentice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
opće stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Aleša Vokurke u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, u Zavodu za 
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Frane Strikić, Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora. 
 
Slobodna studijska godina (Sabbatical) 2021./2022. 
Odobrava se izv.prof. dr. sc. Klari Barić korištenje slobodne studijske godine 2021./2022. (Sabbatical). 
 
Povjeravanje nastave 
Povjerava se poslijedoktorandici dr.sc. Ani Pintar izvođenje dijela nastave u akademskoj godini 
2021./2022. iz predmeta: Specijalna herbologija – 12 sati predavanja, Interakcija herbicida u tlu – 6 
sati predavanja, Legislativa u zaštiti bilja – 12 sati predavanja. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Željki Zgorelec za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Sveučilišnom interdisciplonarnom poslijediplomskom studiju Ekoinženjerstvo, akademske 
godine 2021./2022., na predmetima:  Zaštita tla i Održivo gospodarenje tlom. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec članicom vijeća Interdisciplonarnog poslijediplomskog  
studija Ekoinženjerstvo Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Mirovanje predmeta 
Izborni predmet: Mikrobiologija i biotehnologija vina (3 ECTS-a)  diplomskog studija Agroekologija - 
Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi i Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo,  stavlja se  u 
mirovanje u akademskoj godini 2021./2022. Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Sanja Sikora.  

Prihvaća se Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistentima na 
Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. 
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Točka 3. 
Raspisuje se javni natječaj za rad na projektu 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Prirodnih, Biotehničkih ili Tehničkih znanosti 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 pedologiju. Voditelj 
projekta/mentor: doc.dr.sc. Kristina Krklec. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa 
doc. dr. sc. Kristina Krklec 
dr. sc. David Dominquez Villar, Universidad de Salamanca, Facultad de Ciencias. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju - asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Vinogradarstvo i vinarstvo, za rad na projektu „Novi početak stare hrvatske sorte vinove loze“, na 
određeno vrijeme, Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Darko 
Preiner. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner 
doc.dr.sc. Zvjezdana Marković 
dr.sc. Ivana Tomaz. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju -  asistent/doktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za 
rad na projektu „Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase - INOPELET“, na 
određeno vrijeme, u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. Voditelj projekta:  
izv.prof.dr.sc. Ana Matin 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Ana Matin 
prof.dr.sc. Tajana Krička 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju - asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih ili Prirodnih znanosti za rad na projektu 
„Planiranje upravljanja i obnova suhih travnjaka Dinare za očuvanje biološke raznolikosti i potporu 
održivom razvoju; Dinara back to LIFE (LIFE18NAT/HR/000847)“, na određeno vrijeme, u Zavodu za 
specijalnu proizvodnju bilja. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak 
prof.dr.sc. Josip Leto 
prof.dr.sc. Željko Jukić. 
 
Točka 3a. 
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendije InterEnAgro 
Raspisuje se javni natječaj za dodjelu tri (3) stipendije za pokrivanje troškova školarine za diplomski 
studijski program InterEnAgro za akademsku godinu 2021./2022. 
Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji su završili preddiplomski studij i stekli najmanje 
180 ECTS bodova. Prednost će imati kandidati koji su završili preddiplomski studij Agronomskog 
fakulteta. 
 
Točka 4. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
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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. Snježana Bolarić – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Snježana Kereša, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Jasminka Butorac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Sonja Vila, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ana Jeromel, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Darko Preiner, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Karin Kovačević Ganić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Mateja Jež Rogelj – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Lari Hadelan, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ramona Franić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ljubica Ranogajec, znanstveni savjetnik 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Lidija Svečnjak – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Dragan Bubalo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Nada Vahčić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Nikola Bilandžija – viši znanstveni suradnik 
dr.sc.  Dubravko Filipović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Josip Leto, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Alan Antonović, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Imenovani ispunjavaju 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. Aleksandre Bensa u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik.  
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Mateje Grubor u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik. 
 
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. Stjepan Pliestić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 6/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 9/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 5/10 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor prof.dr.sc. Stjepana Pliestića u 
znanstveno-nastavno  zvanje - redoviti profesor u trajnom zvanju.  
  
doc.dr.sc. Aleksandra Perčin – izvanredni profesor 
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Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 4/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor doc.dr.sc. Aleksandre Perčin u 
znanstveno-nastavno  zvanje – izvanredni profesor. 
 
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). 
 
prof.dr.sc. Dubravko Maćešić – redoviti profesor 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 5/8 
uvjeta za redovitog profesora. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za reizbor prof.dr.sc. Dubravka Mačešića u 
znanstveno-nastavno  zvanje - redoviti profesor. 
 
doc.dr.sc. Ana Kaić – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za reizbor doc.dr.sc. Ane Kaić u znanstveno-
nastavno  zvanje – docent. 
 
doc.dr.sc. Biserka Kolarec – 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 i prijedlog Stručnog povjerenstva za reizbor doc.dr.sc. Biserke Kolarec u 
znanstveno-nastavno  zvanje – docent. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
dr.sc. Ivana Tomaz udovoljava uvjetima za izbor na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
znanstveno polje: Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo. 
 
Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
dr. sc. Stjepan Pliestić 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 poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
dDr.sc. Aleksandra Perčin, docentica, izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredne profesorice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću proizvodnju bilja, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
prof. dr. sc. Dubravko Maćešić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavod 
za specijalnu proizvodnju bilja. 
 
doc.dr.sc. Ana Kaić, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda u Zavodu za specijalno 
stočarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
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doc.dr.sc. Biserka Kolerec, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika u Zavodu za informatiku i 
matematiku, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto  
dr.sc. Ivana Tomaz, izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni savjetnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: 
Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Točka 6. 
Prijave tema  doktorskih radova 
Vedran Krevh, mag.ing.agr. 
Procjena vodne bilance poljoprivrednog padinskog tla primjenom terenskih mjerenja visoke 
razlučivosti i numeričkih simulacija 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Ivan Mustać, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Zoran Kovač, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Zlatko Mijić, dipl.ing.agr.     
Procjena stabilnosti prinosa gomolja genotipova krumpira (Solanum tuberosum L.) u nebalansiranim 
setovima podataka pomoću parametrijskih i neparametrijskih metoda 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tihomir Čupić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Tena Radočaj, mag.ing.agr. 
Invazivnost stranih slatkovodnih riba i učinak prenesenih vrsta na zajednice riba krških rijeka 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
mentori: prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
              assoc. prof. Lorenzo Vilizzi, PhD, University of Lodz, Department of Ecology and Vertebrate. 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Petra Štambuk, mag.ing.agr.  
Fenotipizacija osjetljivosti hrvatskih autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) na uzročnika 
plamenjače (Plasmopara viticola) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivana Tomaz, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 7. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
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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 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
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. 
 
Tajana Radić, dipl.politolog i univ.spec. 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 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti. 
 
Točka 8. 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj 
godini 2021./2022. u prvu godinu  
- poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Ribarstvo 
za stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) ribarstva  
(2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda, 
ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna 
- poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Stočarstvo  
za stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) stočarstva  
(2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda 
ukupni iznos školarine je 14.000,00 kuna 
- poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija Fitomedicina  
za stjecanje akademskog stupnja sveučilišnog specijaliste (univ. spec.) fitomedicine  
(2 semestra) iz područja biotehničkih znanosti znanstvenog polja poljoprivreda. 
ukupni iznos školarine je 13.188,00 kuna. 
 
Točka 9. 
Ukida se predmet poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti Fitofarmacija s 
ekotoksikologijom, koordinatorica prof.dr.sc. Renata Bažok. 
Uvode se novi izborni moduli u program poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti 
za akademsku godinu 2021./2022. kako slijedi: 
Strategije održivog suzbijanja štetnika (6 ECTS; P10+S8+V6+6e) 
Koordinator: prof.dr.sc. Renata Bažok, suradnice: doc.dr.sc. Darija Lemić, doc.dr.sc. Maja Čačija. 
Održivost proizvodnje biogoriva i bioproizvoda iz poljoprivredne biomase (6 ECTS; 12P+8V+10S) 
Koordinator: doc.dr.sc. Vanja Jurišić, suradnica:  izv.prof.dr.sc. Ana Matin. 
Biopristupačnost metala u agroekosustavu (6 ECTS; P16+V4+S10)  
Koordinator: doc.dr.sc. Lana Filipović, suradnici: prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, doc.dr.sc. Vilim 
Filipović. 
Fenotipizacija poljoprivrednih kultura (6 ECTS; 15P+10V+5S)  
Koordinator: doc.dr.sc. Boris Lazarević, suradnici: prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, 
doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak. 
Suvremene tehnologije u doradi i skladištenju poljoprivredne biomase (6 ECTS; 25P+0V+5S)  
Koordinator: izv.prof.dr.sc. Ana Matin, suradnica: doc.dr.sc. Vanja Jurišić. 
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Inkapsulacija bioaktivnih komponenata za ishranu i zaštitu biljnih kultura (6 ECTS; 15P+5V+4S+6e)  
Koordinator: izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković; suradnici: doc.dr.sc. Darija Lemić, doc.dr.sc. Ivana 
Pajać Živković, dr.sc. Slaven Jurić. 
Planiranje i statistička analiza eksperimenata u poljoprivrednim znanostima (6 ECTS; 8P+6V+16S)  
Koordinator: prof.dr.sc. Alen Džidić, suradnici: prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, doc.dr.sc. Petra Posedel Šimović, doc.dr.sc. Toni Safner, doc.dr.sc. Dragica 
Šalamon, doc.dr.sc. Ante Kasap. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet raspisuje javni natječaja za upis studenata u akademskoj 
godini 2021./2022. u prvu godinu poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti, za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (6 semestara) iz znanstvenog područja 
biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda. 
Ukupni iznos školarine je 60.000,00 kuna, odnosno 20.000,00 kuna godina studija. 
Utvrđuju se uvjeti za oslobođenje iznosa školarine studentima upisanim na poslijediplomski sveučilišni 
doktorski studij Poljoprivredne znanosti kako slijedi: 
a) studenti koji su zaposlenici Fakulteta u suradničkom zvanju asistenta,  
b) studenti koji su zaposleni u suradničkom zvanju asistent/doktorand na znanstveno-istraživačkom 
projektu za koji postoji jasna ugovorna obveza Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta o 
oslobađanju od obaveze plaćanja školarine poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 
Poljoprivredne znanosti. 
 
Točka 10. 
Povelja Fakulteta dodjeljuje se prof.dr.sc. Dubravki Samaržija i  prof.dr.sc. Ediju Maletiću. Medalja 
Fakulteta dodjeljuje se izv.prof.dr.sc. Željki Zgorele i izv.prof.dr.sc. Nikici Špremu. Nagrada za 
izvrsnost mladih istraživača do 35 godina života dodjeljuje se Heleni Virić Gašparić, mag.ing.agr. 
Nagrada za istraživače koji su stariji od 35 godina života dodjeljuje se doc.dr.sc. Dariji Lemić. Nagrada 
za najbolji znanstveni rad dodjeljuje se doc.dr.sc. Lidiji Svečnjak. Nagrada zaposlenicima Fakulteta za 
uzoran rad i posebno vrijedan doprinos Fakultetu (nastavno i suradničko zvanje, administrativno i 
pomoćno nastavno i nenastavno osoblje) dodjeljuje se: Suzani Perišić, struč.spec.admin.publ., mr.sc. 
Stjepanu Havrdi i Timki Luketić. Nagrada  za najbolji  e-kolegij dodjeljuje se kolegiju: „Kakvoća i 
prerada mesa“ izv.prof.dr.sc. Ivice Kosa. Posebna nagrada za e-kolegij dodjeljuje se kolegiju: „Povijest 
poljoprivrede“ prof.dr.sc. Alena Džidića i suradnice doc.dr.sc. Dragice Šalamon. Priznanje Fakulteta 
redovitom profesoru koji je  izabran u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora 
dodjeljuje se: prof.dr.sc. Samiru Kalitu i prof.dr.sc. Stjepanu Pliestiću. Priznanje Fakulteta redovitom 
profesoru koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora dodjeljuje se: 
prof.dr.sc. Ivanki Žutić i prof.dr.sc. Mariju Njavri. Zahvalnica Fakulteta zaposlenicima koji su otišli ili u 
kalendarskoj godini odlaze u mirovinu.  
 
Točka 11. 
Osniva se Centar za eksperimentalnu ekonomiju Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u 
okviru projekta AgriFoodBoost. Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Marija Cerjak. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
     


