
                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-21-12
Zagreb, 21.10.2021.

POZIV 

na 1. redovitu  sjednicu  Fakultetskog  vijeća  Sveučilišta  u  Zagrebu  Agronomskog  fakulteta  u
akademskoj godini 2021./2022. koja će se održati u utorak 26. listopada 2021. u dvorani VIA s
početkom u 12:00 sati. 

Prijedlog Dnevnog reda
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 14.9.2021.; web
       Prihvaćanje Zapisnika 1. izvanredne konstituirajuće sjednice Fakultetskog vijeća održane
       5.10.2021.; web
       Prihvaćanje Zapisnika 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 18.10.2021.; web
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; 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. Kristina Krklec – izvanredni profesor
       doc.dr.sc. Borka Bobovec – izvanredni profesor – naslovno zvanje
   
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica – izvanredni profesor
       doc.dr.sc. Sonja Butula – docent
       doc.dr.sc. Monika Zovko – docent
       doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj – docent
       doc.dr.sc. Ante Galić - docent

  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web
  8.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web
       Kristijan Damijanić, mag.ing.agr. „Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti
       kožica i bobica grožđa cv. Teran (Vitis vinifera L.) tijekom dozrijevanja“
       Ivan Magdić, mag.ing.agr. „Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u   
       uvjetima uzgoja vinove loze“
       Sanja Špoljarić Marković, dipl.ing.agr. „Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u
       različitim stadijima zrelosti zrna“

  9.  Izvješće Povjerenstva za pokušališta; web
10.  Izvješće Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web
11.  Imenovanje koordinatora projekta cjelovite obnove u potresu stradalih objekata – prijedlog
       odluke; web
12.  Imenovanje upravitelja Zaklade Agronomskog fakulteta – prijedlog odluke; web
13.  Imenovanje članova Bioetičkog povjerenstva za dobrobit životinja – prijedlog odluke; web
14.  Imenovanje članova Odbora i Povjerenstava, predstavnika studenata; web
15.  Imenovanje Povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o uvjetima za reizbor na
       znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta – prijedlog
       odluke; web
16.  Imenovanje voditelja laboratorija Zavoda za hranidbu životinja; web



17. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih 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)“, u punom radnom vremenu, na
određeno vrijeme, u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Hrvoje
Kutnjak; web

18. Senat Sveučilišta potvrđuje izbor prof.dr.sc. Stjepana Pliestića u trajno znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora 
   
19.  Razno

  Dekan 

  Prof.dr.sc. Ivica Kisić

Dostavlja se:

1. Članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta
2. Tajnik Fakulteta; e-pošta
3. Mrežna stranica Fakulteta
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća

2



 1

 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK 

1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2021./2022., održane 26. listopada 2021.   
 
Točka 2. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opće stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički 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 poljoprivrednu 
zoologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Hrašovec, 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 mehanizaciju 
poljoprivrede. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Josip Leto, 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 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: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
pedologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka 
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa 
 
Davanje suglasnosti za održavanje nastave izvan Fakulteta 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Ani Gavrilović za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj 
godini 2021./2022., na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli;  
na predmetima: Morsko ribarstvo - 30 sati predavanja (zimski semestar) i  Marikultura - 30 sati 
predavanja (ljetni semestar). 
 
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 
2021./2022. na predmetu: Financijska matematika, u ukupnom fondu od 24 sata predavanja. 
 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Ramoni Franić za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Ekonomskom fakultetu u zimskom semestru akademske godine 2021./2022., na predmetu: 
Održiva poljoprivreda u ukupnom fondu od 30 sati predavanja i 15 sati seminara. 
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Tatjani Prebeg za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Akademiji likovnih umjetnosti u akademskoj godini 2021./2022. na predmetu – Biologija, u 
ukupnom fondu od 4 sata predavanja i 6 sati vježbe. 
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Povjeravanje nastave 
Povjerava se poslijedoktorandici dr.sc. Dori Tomić Reljić  izvedba dijela nastave na predmetima:  
Analize krajobraza, 10 sati predavanja, 20 sati seminara. Nositeljica predmeta: doc.dr.sc. Sonja 
Butula. 
 
Povjerava se poslijedoktorandici dr.sc. Marini Brčić  izvedba dijela nastave na predmetima: Zrnate 
mahunarke u ratarstvu, 10 sati predavanja, 12 sati vježbi i 20 sati seminara, Field crops management, 
10 sati predavanja, 2 sata vježbi i 10 sati seminara. Nositeljica predmeta: prof.dr.sc. Ana Pospišil. 
 
Povjerava se doc.dr.sc. Nikolini Kelava Ugarković izvedba dijela nastave na predmetu: Zbrinjavanje 
otpada iz prerade mlijeka i mesa - 14 sati predavanja 8 sati vježbi i 4 sata seminara. Nositeljica 
predmeta: doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit. 

 
Privremeno se Marceli Velfl, prof., povjerava izvođenje nastave u akademskoj godini 2021./2022., na 
predmetu Engleski 1. 

 
Privremeno se Gabrijeli Bagić, prof., povjerava izvođenje nastave u akademskoj godini 2021./2022., 
na predmetu Engleski 2. 
 
Preraspodjeljuju se koeficijente za napredovanje i kadrovsku obnovu za 2022. kako slijedi: 
- četiri (4) asistenta u poslijedoktoranda - Zavod za kemiju dva (2), Zavod za herbologiju jedan 
  (1), Zavod za mikrobiologiju jedan (1), 
- jedan (1) poslijedoktorand u docenta - Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu 
  umjetnost, 
- jedan (1) asistent – novo zapošljavanje - Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i 
  transport. 
 
Točka 3. 
Suorganizacija konferencije 
Prihvaća se suorganizacija konferencije „Naša dobra hrana“ koja će se održati 13. studenoga 2021. u 
organizaciji Udruge Zelena mreža aktivističkih grupa ZMAG.     
 
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: Biotehničke znanosti ili Prirodne znanosti ili 
Biomedicina i zdravstvo, 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 za rad na HRZZ projektu 
“Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih 
tehnika uzgoja” u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za 
poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. 
Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Sandra Voća. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur 
prof.dr.sc. Sandra Voća 
doc.dr.sc. Sanja Radman.                      
 
Točka 4.  
Potpisuje se Ugovor o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima (InterEnAgro) između Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i studenta Ivana Puža. 
Fakultet se obvezuje imenovanom podmiriti troškove školarine I. godine diplomskog studija Okoliš, 
poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro) za akademsku godinu 2021./2022. 
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Točka 5. 
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. Ana Jeromel – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Bernard Kozina, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Edi Matletić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Karin Kovačević Ganić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Daniel Matulić – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik  
dr.sc. Tomislav Treer, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Natalija Topić Popović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković 
 
dr.sc. Ivan Juran – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc Dinka Grubišić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Boris Hrašovec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Fakultet 
šumarstva i drvne tehnologije 
  
dr.sc. Dora Tomić Reljić – znanstveni suradnik 
dr.sc. Sonja Butula, znanstveni suradnik 
dr.sc. Petra Pereković, viši znanstveni suradnik  
dr.sc. Damir Barčić, 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. Bosiljke Mustać u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik.  
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor  dr.sc. Tonke Ninčević 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). 
 
doc.dr.sc. Kristina Krklec – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10 
 
doc.dr.sc. Borka Bobovec – izvanredni profesor – naslovno zvanje 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10 
 
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. Romana Caput  – izvanredni profesor 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/6 
uvjeta za izvanrednog profesora i 3/8 uvjeta za redovitog profesora. 
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doc.dr.sc. Sonja Butula – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Monika Zovko – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta. 
 
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Ante Galić – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Doc.dr.sc. Kristina Krklec izabire se 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, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 
Izvješće u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
Doc.dr.sc. Borka Bobovec izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje – izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Arhitektura i urbanizam, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: 
Kineziologija, u Tajništvu, Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta.  
 
Doc.dr.sc. Sonja Butula  reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u Zavodu za ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  
 
Doc. dr. sc. Monika Zovko reizabire se  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u Zavodu za melioracije.  
 
Doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj reizabire se  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo.  
 
Doc.dr.sc. Ante Galić reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport. 
 
Točka 7. 
Ocjena teme doktorskog rada 
Vedran Krevh, mag.ing.agr. 
Procjena vodne bilance poljoprivrednog padinskog tla primjenom terenskih mjerenja visoke 
razlučivosti i numeričkih simulacija 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Ivan Mustač, 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Stefani Levak, dr. vet. med. 
Utjecaj čuvanja polutvrdog kozjeg sira u ulju na njegov fizikalno-kemijski sastav, proteolizu, teksturu, 
nutritivna i senzorna svojstva 
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Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Samir 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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 8. 
Ocjena doktorskog rada 
Kristijan Damijanić, mag. ing. agr.            
Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i bobica grožđa cv. Teran (Vitis vinifera 
L.) tijekom dozrijevanja 
Mentor: prof. dr. sc. Bernard Kozina, 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: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Ivan Magdić, mag.ing.agr.            
Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze 
Mentori: prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
              doc.dr.sc. Vilim Filipović, 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: 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Stanko Ružičić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko geološko naftni fakultet 
 
Sanja Špoljarić Marković, dipl.ing.agr.            
Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna 
Mentori: prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
              dr.sc. Tatjana Ledenčan, Poljoprivredni institut Osijek 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  te 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada:  
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Daniela Horvat, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek. 
 
Točka 9. 
Imenuje se voditelj pokušališta za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2021./2022. - 
2022./2023. - 2023./2024. kako slijedi: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, voditelj pokušališta Ban Josip Jelačić u sastavu Zavoda za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, 
prof.dr.sc. Josip Leto, voditelj pokušališta Centar za travnjaštvo u sastavu Zavoda za specijalnu 
proizvodnju bilja, 
doc.dr.sc. Željko Andabaka, voditelj pokušališta Jazbina,  
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, voditelj pokušališta Maksimir u sastavu Zavoda za specijalnu  
proizvodnju bilja, Zavoda za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku i Zavoda za sjemenarstvo, 
prof.dr.sc. Đani Benčić, voditelj pokušališta u sastavu Zavoda voćarstvo, 
doc.dr.sc. Sanja Radman, voditelj pokušališta Maksimir u sastavu Zavoda za povrćarstvo i Zavoda za 
ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Milan Poljak, prodekan za poslovodstvo i investicije članom Povjerenstva za 
pokušališta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u akademskim 
godinama 2021./2022. – 2022./2023. – 2023./2024. 
 
Točka 10. 
Pokreće se postupak upisa studenata na prvu godinu poslijediplomskog doktorskog studija 
Poljoprivredne znanosti 2021./2022. akademske godine. 
 
Razrješuje se mentor prof.dr.sc. James Wallman koji je preuzeto mentorstvo doktorandice Martine 
Kadoić Balaško, mag.ing.agr.  
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Imenuje se mentorom  dr.sc. Van Den Berght, Gerrit Faculty of Science, Medecine and Health, 
Sveučilišta u Wollongongu, Australija.  
 
Točka 11. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem koordinatorom projekta cjelovite obnove u potresu stradalih 
objekata Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Točka 12. 
Imenuje se prof.dr.sc. Zlatko Janječić na dužnosti upravitelja Zaklade Agronomskog fakulteta (ZAF) za 
mandatno razdoblje 2021./2022. i 2022./2023. akademske godine. 
 
Točka 13. 
Imenuju se članovi Bioetičkog povjerenstva za dobrobit životinja za mandatno razdoblje u akademskim 
godinama 2021./2022. - 2022./2023. - 2023./2024. 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, predsjednik povjerenstva, prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, izv.prof.dr.sc. Daniel 
Matulić, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, prof.dr.sc. Danijel Karolyi, prof.dr.sc. Ante Ivanković, prof.dr.sc. 
Zoran Luković. 
 
Točka 14. 
Imenuju se predstavnici studenata u tijela Fakulteta za  2021./2022. – 2022./2023. akademsku godinu, 
kako slijedi; 
Odbor za nastavu i izbor nastavnika - Matija Balala 
Odbor za međunarodnu suradnju - Monika Jurgec 
Odbor za upravljanje kvalitetom - Romeno Kormanić 
Etičko povjerenstvo - Lucija Usorac, Antoni Šiljeg 
Stegovno povjerenstvo - Elena Klarić 
Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti - Matej Bedeković, Andrej Samarđić. 
 
Točka 15. 
Osniva se Povjerenstvo za izradu prijedloga Pravilnika o uvjetima za reizbor na znanstveno-nastavna, 
umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta. 
Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se prof.dr.sc. Jasminka Butorac.  
Za članove Povjerenstva imenuju se: prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Lepomir Čoga, prof.dr.sc. 
Sandra Voća, doc.art. Monika Kamenečki, izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, prof.dr.sc. Jerko Gunjača, 
izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, doc.dr.sc. Darija Lemić, dr.sc. Marina Ninčević, dr.sc. Šimun 
Zamberlin, pridruženi član: Suzana Perišić, struč.spec.admin.publ. 

 
Točka 16. 
Imenuje se doc.dr.sc. Marija Duvnjak voditeljicom laboratorija Zavoda za hranidbu životinja za 
mandatno razdoblje 2021./2022. – 2023./2024. akademske godine. 
 
Točka 17. 
Lucija Rajčić. mag. oecol.et prot. nat. izabire se  na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke 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)“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, u Zavodu 
za specijalnu proizvodnju bilja. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak. 
 
 
Izvadak se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
 
 
 
 


