
 

 
 

                                                                                                                                                                                            
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: 251-71-29-01/9-21-14 
Zagreb, 11.11.2021. 
 
 

POZIV  
 
na 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2021./2022. koja će se održati u elektroničkom obliku, u utorak 16. 
studenoga 2021. putem Zoom i Slido aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 
 
 

Prijedlog Dnevnog reda 

  
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 26.10.2021.; web 
       Prihvaćanje Zapisnika 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 3.11.2021.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web  
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće prodekana za poslovodstvo i investicije 
  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. Darija Lemić – izvanredni profesor  
       doc.dr.sc. Željka Mesić – izvanredni profesor  
       dr.sc. Marina Bubalo Kovačić - docent      
       dr.sc. Mateja Jež Rogelj – docent  
 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web  
       doc.dr.sc. Joško Kaliterna – docent  
       doc.dr.sc. Lidija Svečnjak – docent  
       doc.dr.sc. Maja Ferenčaković – docent 
 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
  9.  Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
       Agronomskog fakulteta; web 
10.  Imenovanje članova Povjerenstva za strateško planiranje za mandatno razdoblje  
       2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. akademske godine; web 
11.  Imenovanje članova i zamjenika člana Stegovnog povjerenstva za mandatno razdoblje 
       2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. akademske godine; web 
12.  Prijedlog člana i zamjenika člana Udruge inovatora Republike Hrvatske Agronomskog 
       fakulteta   
13.  Osnivanje i imenovanje članova Radne skupine za pripremu Plana o rodnoj ravnopravnosti;  
       web      
14.  Imenovanje voditelja laboratorija Zavoda za mikrobiologiju za mandatno razdoblje 
       2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. akademske godine; web 
15.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na određeno vrijeme 
od 23 mjeseca u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „Biodostupnost karotenoida 
kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese“ (ColourMaize), u Zavodu za 
hranidbu životinja. Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Kristina Kljak; web 
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16.  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 
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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 
2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 16. studenoga 2021. 
 
Točka 2. 
Utvrđuju se kriteriji za sastavljanje rang-lista:   
- za upisu na preddiplomske studijske programe Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
  akademsku godinu 2022./2023. 
- za upis hrvatskih državljana izvan Republike Hrvatske.  
 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Ivana Šestak dužnosti voditeljice  preddiplomskog studija Agroekologija. 
 
Imenuje se doc.dr.sc Igor Bogunović voditeljem preddiplomskog studija Agroekologija za mandatno 
razdoblje 2021./2022. – 2022./2023. – 2023./2024. akademske godine. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za marketing. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanda Soucie, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za melioracije. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak, 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: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mljekarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivone Jakaša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Dragana Bubala u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u 
Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
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Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Ive Grgića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu 
agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Vladimir Čavrak,  Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 

 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Ane Jeromel u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u 
Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo  
 Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Klare Barić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u 
Zavodu za herbologiju  
 Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić,  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Miljenka Konjačića u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda u Zavodu za specijalno stočarstvo 
 Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Pero Mijić,  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 
Točka 3. 
U Odluci KLASA: 119-04/21-01/06; URBROJ: 251-71-29-01/9-21-1 od 26. listopada 2021. o 
preraspodjeli koeficijenata za napredovanje i kadrovsku obnovu za 2022., u točki I. dodaje se novi 
stavak koji glasi: - napredovanje jednog asistenta u poslijedoktoranda u Zavodu za fitopatologiju. 
 
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. Alen Džidić – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Dubravko Filipović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Neven Antunac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Davor Kralik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
 
dr.sc. Marija Romić – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Stjepan Husnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
2. dr.sc. Milan Mesić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
3. dr.sc. Nikola Pernar, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
    Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
dr.sc. Zoran Luković – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ante Ivanković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Danijel Karolyi, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Goran Kušec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Ana Kaić – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Zlatko Janječić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
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dr.sc. Danijel Karolyi, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ivona Djurkin Kušec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik – znanstveni savjetnik  
dr.sc. Neven Antunac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Peter Dovč, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
    Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
 
dr.sc. Željka Zgorelec – znanstveni savjetnik  
dr.sc. Milan Mesić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ivica Kisić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Nikola Pernar, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
dr.sc. Anamarija Frankić – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Daniel Matulić, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ivan Župan, viši znanstveni suradnik 
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. 
 
dr.sc. Maja Čačija – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Renata Bažok, 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. Maja Ferenčaković – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ino Čurik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik – viši znanstveni suradnik  
dr.sc. Nikola Raguž, viši znanstveni suradnik 
Sveučilište J.J. Storssmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Marina Tomić Maksan – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Damir Kovačić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marija Cerjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ružica Brečić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
dr.sc. Filip Varga – znanstveni suradnik 
dr.sc. Martina Grdiša, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Željko Škvorc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 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. Snježane Bolarić u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik.  
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Janje Filipi u znanstveno  zvanje 
znanstveni savjetnik.  
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Josipa Mesića 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. Darija Lemić – izvanredni profesor 
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 9/11 
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C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10 
 
doc.dr.sc. Željka Mesić – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 6/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
dr.sc. Marina Bubalo Kovačić - docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
dr.sc. Mateja Jež Rogelj - docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 0/10 
 
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). 
 
doc.dr.sc. Joško Kaliterna – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta. 
 
doc.dr.sc. Lidija Svečnjak – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta i 2/6 za izvanrednog profesora.  
 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta. 
 
Točka 6. 
Doc.dr.sc. Darija Lemić izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  - 
izvanredna profesorica u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu 
zoologiju, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Doc.dr.sc. Željka Mesić izabire se na radno mjesto I. vrste  u znanstveno-nastavnom zvanju  - 
izvanredna profesorica u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za marketing u 
poljoprivredi, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr.sc. Marina Bubalo Kovačić, 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 melioracije, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr.sc. Mateja Jež Rogelj 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 agrarnu 
ekonomiku i ruralni razvoj, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Doc.dr.sc. Joško Kaliterna reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu za 
fitopatologiju. 
 
Doc.dr.sc. Lidija Svečnjak reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
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Doc.dr.sc. Maja Ferenčaković reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice 
u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, u Zavodu za opće 
stočarstvo. 
 
Točka 7. 
Ocjena teme doktorskog rada 
Jasmina Defterdarović, mag.ing.agr. 
Identifikacija i kvantifikacija hidrauličkih svojstava tla i preferencijalnih tokova u padinskom 
poljoprivrednom tlu 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vedran Rubinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Zoran Kovač, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
i predlaže mentor: doc.dr.sc. Vilim Filipović 
 
Bernard Prekalj, mag.ing.agr. 
Morfološka i genetska raznolikost vrsta divljih kupusa (Brassica incana L.) i raštike (Brassica oleracea 
L. var. acephala DC.) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
i predlažu mentori: 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 
 
Točka 8.  
Rukopis pod nazivom: Laboratorijske metode i sustav kvalitete, autorice: prof.dr.sc. Marije Romić 
odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 9. 
Prihvaća se Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta; 
Članak 1. 
U članku 4. stavak (1) točki 9. briše se riječ čistih i dodaje nova riječ mikrobnih, pa točka 9. sada glasi: 
9. uzgoj bilja i životinja te uzgoj i proizvodnja mikrobnih kultura za unapređenje poljodjelske 
proizvodnje, a iza točke 17. dodaju se točke 18., 19., 20. i glase: 
18. fotografska djelatnost-snimanje iz zraka     
19. obavljanje poslova iz područja slatkovodnog ribarstva 
20. obavljanje poslova iz područja morskog ribarstva. 
Članak 2. 
Članak 5. mijenja se i glasi: 

(1) Zavodi su ustrojbene jedinice organizirane u odsjeke radi koordiniranja i unaprjeđenja nastavne, 

znanstvene i stručne aktivnosti te bolje i ravnomjernije iskoristivosti resursa. 
(2) Odsjeci su ustrojbene jedinice u kojima se primarno pripremaju, objedinjavaju i razvijaju nastavni, 
znanstveni i stručni rad u znanstvenim granama za koje su osnovani. 
(3) U sastavu odsjeka i/ili zavoda mogu djelovati referentni, akreditirani i ovlašteni laboratoriji, 
pokušališta, katedre, centri, knjižnice i druge ustrojbene jedinice. 
(4) Pokušalište „Maksimir“ u sastavu je Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, Zavoda za        
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, Zavoda za povrćarstvo, Zavoda za voćarstvo, Zavoda za 
sjemenarstvo i Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost,   
- Pokušalište „Jazbina“ u sastavu je Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo i Zavoda za voćarstvo,  
- „Centar za travnjaštvo“ na Medvednici u sastavu je Zavoda za specijalnu proizvodnju bilja, 
- „Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza“ u Dubrovniku u sastavu je Zavoda za ukrasno bilje, 
    krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  
- Akreditirani Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode u sastavu je Zavoda za mljekarstvo 
- Akreditirani laboratorij za analize iz područja mineralnih gnojiva i tla (ALIB) u sastavu Zavoda za 
ishranu bilja 
- Akreditirani laboratorij za uzorkovanje i ispitivanje voda (MELILAB) u sastavu Zavoda za melioracije 
Ustroj, djelovanje i održavanje pokušališta i laboratorija, utvrđeno je posebnim pravilnicima.  
(5) Nastavnim, znanstvenim i stručnim radom nastavnika i zaposlenika u odsjeku rukovodi pročelnik 
odsjeka čiji se izbor, nadležnost i odgovornost uređuje posebnim pravilnikom. 
(6) Nastavnim, znanstvenim i stručnim radom nastavnika i zaposlenika u zavodu rukovodi predstojnik 
zavoda, čiji se izbor, nadležnost i odgovornost uređuje posebnim pravilnikom. 
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Članak 3. 
Iza članka 5. dodaje se članak 5.a. i glasi:  
Odsjeci Fakulteta su: 

1. Odsjek za agrarnu ekonomiku i informatiku 
- Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj  
- Zavod za marketing u poljoprivredi 
- Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo 
- Zavod za informatiku i matematiku 

2. Odsjek za agroekologiju 
- Zavod za ishranu bilja 
- Zavod za melioracije 
- Zavod za opću proizvodnju bilja 
- Zavod za pedologiju 
- Zavod za mikrobiologiju 
- Zavod za kemiju 

3. Odsjek za animalne znanosti 
- Zavod za hranidbu životinja  
- Zavod za mljekarstvo 
- Zavod za opće stočarstvo 
- Zavod za specijalno stočarstvo 
- Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 

4. Odsjek za fitomedicinu 
- Zavod za fitopatologiju 
- Zavod za herbologiju 
- Zavod za poljoprivrednu zoologiju 

5. Odsjek za biljne znanosti 
- Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku 
- Zavod za sjemenarstvo 
- Zavod za specijalnu proizvodnju bilja 

6. Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu 
- Zavod za povrćarstvo 
- Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo 
- Zavod za voćarstvo 
- Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost 
- Zavod za poljoprivrednu botaniku 

7. Odsjek za poljoprivrednu tehniku i tehnologiju 
- Zavod za mehanizaciju poljoprivrede 
- Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport 

Članak 4.  
Ispred članka 7. Naslov „Tijela upravljanja“ briše se i novi naslov glasi: „Tijela Fakulteta“ 
Članak 7. mijenja se i glasi: 
Fakultet ima: 
- dekana, 
- Fakultetsko vijeće te 
- druga tijela predviđena statutom sveučilišta, svojim statutom ili drugim općim aktom.  
Članak 5. 
U Članku 21. stavku (4) iza riječi dekana, dodaje se riječ „prodekana“. 
Članak 6. 
U članku 23. u točki 10. iza riječi studija, dodaju se riječi: „voditelje laboratorija i pokušališta, 
predstojnike zavoda i pročelnike  odsjeka“ , u točki 11. iza riječi postupke dodaju se riječi: reizbora i u 
točki 13. briše se tekst: Plan nabave te. 
10. Odbor za zaštitu na radu              Članak 7. 
U članku 24. stavku (1) iza točke 9. dodaju se točke 10. i 11. i glase: 
11. Knjižnični odbor 
U stavku (2) briše se točka 7. Povjerenstvo za zaštitu na radu, pa točka 8. postaje točka 7. 
Članak 8. 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta stupa na 
snagu osmog dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Fakulteta, a po dobivenoj 
suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
Točka 10. 
Osniva se Povjerenstvo za strateško planiranje Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
mandatno razdoblje u akademskim godinama 2021./2022. – 2022./2023. – 2023./2024. 
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Za članove Povjerenstva imenuju se: prof.dr.sc. Ivica Kisić, dekan, prof.dr.sc. Sandra Voća, 
prodekanica za nastavu i studijske programe, izv. prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, prodekanica za 
znanost i infrastrukturu, prof.dr.sc. Milan Poljak, prodekan za poslovodstvo i financije, doc.dr.sc. 
Kristina Kljak, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, 
doc.dr.sc. Ivan Širić, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Ramona Franić, izv. prof.dr.sc. Željka 
Zgorelec, prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, prof.dr.sc. Jerko Gunjača, izv.prof.dr.sc. Darko Prainer, Vesna 
Rodić Smiljan, dipl.iur., Tajana Čop, predstavnica studenata, Mateja Pećina, zamjenica članice. 
 
Točka 11. 
Osniva se Stegovno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno 
razdoblje u akademskim godinama 2021./2022. – 2022./2023. – 2023./2024. 
Za članove i zamjenika člana Povjerenstva imenuju se: prof.dr.sc. Željko Jukić, član -  izv.prof.dr.sc. 
Jasna Pintar, zamjenica člana, izv.prof.dr.sc. Aleksandra Perčin, članica - doc.dr.sc. Biserka Kolarec, 
zamjenica članice, Elena Klarić, članica predstavnica studenata,  Nina Cecić Vidoš zamjenik članice 
predstavnika studenata. 
 
Točka 12. 
Za zastupnicu u Skupštini Udruge inovatora Republike Hrvatske Agronomskog fakulteta za mandatno 
tekuće razdoblje 2021./2022./2023./2024. predlaže se doc.dr.sc. Darija Lemić, a za zamjenika 
zastupnice doc.dr.sc. Boris Lazarević. 
 
Točka 13. 
Osniva se Radna skupina za pripremu Plana o rodnoj ravnopravnosti Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. Za članove Radne skupine  imenuju se: prof.dr.sc. Ramona Franić, 
predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom, doc.dr.sc. Kristina Kljak, prodekanica za međunarodnu 
i međuinstitucijsku suradnju, izv. prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, prodekanica za znanost i 
infrastrukturu, Martina Šipek Penić, mag.ing.agr., Maja Veber Zgombić, mag.ing.agr., Marija Biondić 
Pavlić, mag.educ.soc./phil., Aleksandra Gečević, mag.educ.soc., prof. dr. sc. Danijel Karolyi, 
doc.dr.sc. Toni Safner, doc. dr. sc. Nataša Bokan, Alin Žingerlin, dipl.iur. 
 
Točka 14. 
Imenuje se dr. sc. Sanja Kajić voditeljicom laboratorija Zavoda za mikrobiologiju za mandatno 
razdoblje u akademskim godinama 2021./2022. - 2022./2023. - 2023./2024. 
 
Točka 15. 
Dr. sc. Veronika Gunjević izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na određeno vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom 
vremenu, za rad na HRZZ projektu „Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: utjecaj 
mikrostrukture zrna i sastava smjese“ (ColourMaize), u Zavodu za hranidbu životinja. Voditeljica 
projekta: doc.dr.sc. Kristina Kljak. 
 
Izvadak se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta.  
 
 
        Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
 
 
 
 
 


