
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/22-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-22-4 
Zagreb, 31.3.2022. 
 

POZIV  
 
na 7. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2021./2022. koja će se održati u utorak 5. travnja 2022. u dvorani VIA s 
početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 8.3.2022.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
       Prijedlog Zavoda za mikrobiologiju za imenovanje predloženice prof.dr.sc. Dubravke 
       Samaržija u počasno zvanje professor emerita u akademskoj godini 2021./2022.; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije 
  5.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec – redoviti profesor 
       doc.dr.sc. Igor Kovačev – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Ivan Juran – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić – izvanredni profesor 
       dr.sc. Dora Tomić Reljić – docent 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       prof.dr.sc. Mihaela Britvec – redoviti profesor 
       prof.dr.sc. Đani Benčić – redoviti profesor 
       doc.dr.sc. Jelena Gadže – docent 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  9.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web  
       Katarina Martinko, mag. ing. agr. 
       Baktericidni i fungicidni učinak fenilboronske kiseline na patogene u uzgoju rajčice 
10.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
11.  Izbor predloženice u  počasno zvanje professor emerita u akademskoj godini 2021./2022.; 
       prof.dr.sc. Dubravka Samaržija – glasovanje     
12.  Prijedlog Pravilnika o postupku provođenja reizbora  – javna rasprava; web   
13.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
       znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za herbologiju, Odsjek za fitomedicinu; web 
14.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor/prvi izbor; 
        izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, izv.prof. Miljenko Konjačić, 
        izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, 
        redoviti profesor u trajnom zvanju; prof.dr.sc. Ana Jeromel, prof.dr.sc. Dragan Bubalo, 
        prof.dr.sc. Ivo Grgić, prof.dr.sc. Marija Cerjak, prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak 
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15.  Razno    
 
 
  
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
 
 
 
Dostavlja se: 
 
1. Članovima Fakultetskog vijeća 
2. Tajniku Fakulteta 
3. Mrežna stranica Fakulteta 
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 
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             SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK  
 
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 5. travnja 2022. 
 
Točka 2. 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
2022./2023. akademsku godinu. 
 
Osniva se Centar za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
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, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za vinogradarstvo i 
vinarstvo, Odsjeku za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr. sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr. sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dubravka Vitali Čepo, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 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 poljoprivrednu 
zoologiju, Odsjeku za fitomedicinu. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr. sc. Renata Bažok Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr. sc. Dinka Grubišić, 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, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću proizvodnju 
bilja, Odsjeku za agroekologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr. sc. Aleksandra Perčin, 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 – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za specijalno stočarstvo, 
Odsjeku za animalne znanosti. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr. sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr. sc. Ante Kasap, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek.  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za specijalnu proizvodnju 
bilja, Odsjeku za biljne znanosti. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Manda Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutnog 
zaposlenika, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću proizvodnju bilja, Odsjeku za agroekologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec 
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Perčin 
prof.dr.sc. Milan Mesić. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutnog 
zaposlenika, u punom radnom vremenu u Zavodu za melioracije, Odsjeku za agroekologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Marija Romić 
doc.dr.sc. Monika Zovko 
Nada Maurović, dipl, ing. kem. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ante Biška u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u Zavodu za ishranu bilja, 
Odsjeku za agroekologiju.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Boris Lazarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet Šumarstva i drvne tehnologije 
 
Razrješuje se doc.dr.sc. Magdalena Zrakić Sušac, dužnosti voditeljice preddiplomskog studija Agrarna 
ekonomika radi korištenja rodiljnog dopusta.  
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Ornella Mikuš na dužnost voditeljice preddiplomskog studija Agrarna 
ekonomika. 
Imenuje se prof. dr. sc. Ivo Grgić novim članom vijeća preddiplomskog studija Agrarna ekonomika. 
 
Povjeravanje nastave 
Povjerava se poslijedoktorandici dr.sc. Sanji Kajić  izvedba dijela nastave na predmetima:  
Mikrobiologija i biokemija tla - 3 sata predavanja 
Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama – 6 sati predavanja 
Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava – 10 sati predavanja 
Nositeljica predmeta je prof.dr.sc. Sanja Sikora. 
 
Točka 3. 
Objavljen je Natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja Dunavske regije 
za 2022. godinu Danubius Young Scientist Award 2022. Za nagradu se predlaže dr.sc. Slaven Jurić 
sa Zavoda za kemiju. Nakon izlaganja pristupilo se glasovanju.  
 
Daje se dr.sc. Slavenu Juriću poticaj za pokretanje postupka za dodjelu nagrada najboljim mladim 
znanstvenicima iz područja Dunavske regije za 2022. godinu Danubius Young Scientist Award 2022. 
 
Izvješće o vrednovanju rada asistenta i mentora 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Ive Hrelja, mag.ing.agr. za razdoblje od 
1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice izv.prof.dr.sc. Ivane Šestak  za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora doc.dr.sc. Igora Bogunovića za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Mateje Pećina, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora prof.dr.sc. Ante Ivankovića za razdoblje od 
1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Valentine Tuščić, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice prof.dr.sc. Ane Jeromel za razdoblje od 
1.1. 2021. do 31.12.2021. 
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Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Petre Štambuk, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice prof.dr.sc. Jasminke Karoglan Kontić za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice dr.sc. Ivane Tomaz za razdoblje od 1.1. 
2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Nevene Opačić, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice doc.dr.sc. Sanje Radman za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice dr.sc. Valentine Šoštarčić za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice izv.prof.dr.sc. Maje Šćepanović za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Krešimira Kavčića, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora izv.prof.dr.sc. Nikice Šprema za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Tajane Čop, mag.ing.agr. za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora prof.dr.sc. Marija Njavre za razdoblje od 
1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Tene Radočaj, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Ivana Špelića, mag.ing.agr. za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice prof.dr.sc. Marine Piria za razdoblje od 
1.1. 2021. do 31.12.2021. 
 
Suorganizacije kongresa i konferencija 
Prihvaća se suorganizacija IV. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Inovacije i agrobiznis u 
organizaciji Hrvatskog agroekonomskog društva koji će se održati 25. studenog 2022. 
 
Prihvaća se suorganizacija kongresa „XI International Sympozium of the Mediterranean Pig“ koja će 
se održati od 11. do 14. listopada 2022. u Vodicama. 
 
Prihvaća se suorganizacija međunarodne konferencije ZCI CroP-BioDiv- konferencija o bioraznolikosti 
i molekularnom oplemenjivanju bilja (International Conference on Biodiversity and Molecular Plant 
Breeding) koja će se održati od 02. do 06. listopada 2022. godine u Novigradu (Istarskom). 
 
Za člana Organizacijskog odbora predlaže se dekan prof. dr. sc. Ivica Kisić.  
Za članicu Znanstvenog odbora predlaže se prodekanica za znanost i infrastrukturu izv. prof. dr. sc. 
Klaudija Carović-Stanko.  
 
Professor emerita 2021./2022. 
Prihvaća se prijedlogu Zavoda za mikrobiologiju, za imenovanje prof. dr. sc. Dubravke Samaržija, u 
mirovini u počasno zvanje professor emerita za akademsku godinu 2021./2022. 
Prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijedloga: 
prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.drsc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek. 
 
Točka 4. 
Prihvaća se Godišnje završno financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine. 
 
Točka 5. 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 130-04/22-01/04, URBROJ: 251-71-29-01/9-22-2 od 
8. ožujka 2022. o odobrenju plaćenog dopusta Tajani Čop, mag. ing. agr. u vezi znanstvenog i 
stručnog usavršavanja, u trajanju od 3 mjeseca od 14.3.2022. do 17.6.2022., na University of 
Bologna, Department of Agricultural and Food Sceince, Bologna. 
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Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 130-04/22-01/03, URBROJ: 251-71-29-01/9-22-2 od 
8. ožujka 2022. o odobrenju plaćenog dopusta Mateji Pećina, mag. ing. agr. u vezi  znanstvenog i 
stručnog usavršavanja, u trajanju od 3 mjeseca od 14.3.2022. do 17.6.2022., na University of 
Bologna, Department of Agricultural and Food Sceince, Bologna. 
 
Znanstveno i stručno usavršavanje – plaćeni dopust 
Odobrava se Dori Zurak, mag. ing. agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja,  
na University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Beč, Austrija, u razdoblju od 1.5. do 
30.6.2022.  
 
Osniva se Povjerenstvo za izbor studenata za upis na Erasmus Mundus združeni diplomski studij 
Danube AgriFood Master – DAFM.  
 
Za članove Povjerenstva imenuju se: doc.dr.sc. Kristina Kljak, prodekanica za međunarodnu i 
međuinstitucijsku suradnju, prof.dr.sc. Renata Bažok, doc.dr.sc. Darija Bilandžija, izv.prof.dr.sc. 
Krešimir Bošnjak, izv.prof.dr.sc. Kristina Krklec, prof.dr.sc. Mario Njavro, izv.prof.dr.sc. Ivana Pajač 
Živković, izv.prof.dr. sc. Zvonimir Prpić, doc.dr.sc. Vedran Rubinić, prof.dr.sc. Neven Voća. 
 
Upućuje se u Javnu raspravu Prijedlog Pravilnika o dodjeli sredstava za poticanje međunarodnih 
projekata i nacionalnih projekata s međunarodnim partnerima koja će se održati u vremenu od 5. do 
19. travnja 2022.  
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Odbora za međunarodnu suradnju. 
 
Točka 6. 
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. Aleš Vokurka – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Martina Grdiša, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Tihomir Miličević, 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. Ivana Vladimira Petric – znanstveni suradnik, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Osijek 
dr.sc. Ivana Tomaz, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Darko Preiner, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Vesna Zechner-Krpan, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet.  
 
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 u predloženo znanstveno  zvanje: 
 
Pristupnik Znanstveno zvanje 
dr.sc. Krešimir Bošnjak znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Darko Uher znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ivan Širić znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ankica Budimir viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Marina Brčić 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). 
 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec – redoviti profesor/prvi izbor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/10 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/11 udovoljava 9/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 4/10 
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doc.dr.sc. Igor Kovačev – 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 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava1 /10 
 
doc.dr.sc. Ivan Juran – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić  – 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 4/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
dr.sc. Dora Tomić Reljić - docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 2/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 4/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljava 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. Mihaela Britvec – redoviti profesor 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 6/8 
uvjeta za redovitog profesora. 
 
prof.dr.sc. Đani Benčić – redoviti profesor 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 6/8 
uvjeta za redovitog profesora. 
 
doc.dr.sc. Jelena Gadže – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta. 
 
Točka 7. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Milan Mesić, prof.dr.sc. Ivica Kisić, prof.dr.sc. 
Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije;  
Izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
redovita profesorica, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću proizvodnju bilja, Odsjek za 
agroekologiju. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Tajana Krička, 
izv.prof.dr.sc. Igor  Đukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije;  
Doc. dr.sc. Igor Kovačev izabire se 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. 

 
Na temleju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, prof.dr.sc. Dinka Grubišić, 
prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije; 
Doc. dr.sc. Ivan Juran izabire se 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, Odsjeku za 
fitomedicinu. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Marko Vinceković, prof.dr.sc. Ana Jeromel, 
prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet,  
 



 6 

Doc. dr.sc. Luna Maslov Bandić izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanredne profesorice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju, Odsjeku za 
agroekologiju.  
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Petra Pereković, izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, 
prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije;  
Dr. sc. Dora Tomić Reljić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docentice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, 
znanstveno polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  
ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Odsjeku za hortikulturu i krajobraznu 
arhitekturu. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Milan Poljak, prof.dr.sc. Sanja Sikora, 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije;  
Prof. dr. sc. Mihaela Britvec reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite 
profesorice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
poljoprivrednu botaniku, Odsjeku za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Tihomir Miličević, prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, 
prof.dr.sc. Mladen Brnčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet;  
Prof. dr. sc. Đani Benčić reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog 
profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za voćarstvo, 
Odsjeku za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, prof.dr.sc. Đani Benčić, 
prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet,  
Doc. dr. sc. Jelena Gadže reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za voćarstvo, Odsjeku za 
hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
 
Točka 8. 
Ocjena tema doktorskih radova 
Josip Gmižić, mag.ing.agr. 
Agronomska i nutritivna svojstva ozimih i jarih sorata zobi (Avena sativa L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Gordana Šimić, Poljoprivredni institut Osijek 
dr.sc. Dario Jareš, Bc Institut Zagreb 
 Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Daniela Horvat, Poljoprivredni institut Osijek 
 
Fabijan Oštarić, mag.ing.agr. 
Genomska analiza koagulacijskih svojstava mlijeka paške ovce 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
doc.dr.sc. Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Roberta Vrkić, mag. ing. agr. 
Prinos i sadržaj specijaliziranih metabolita mladih izdanaka povrtnih vrsta uzgojenih pod dopunskim 
osvjetljenjem svjetlećim diodama 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv. prof. dr. sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulteti 
izv. prof. dr. sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
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Dora Zurak, mag.ing.agr. 
Biodostupnost karotenoida kukuruza u hranidbi kokoši nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i njegove 
obrade 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Marija Duvnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
doc.dr.sc. Kristina Kljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Imenovanje povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
Ivana Držaić, mag.ing.agr. 
Genomska karakterizacija hrvatskih izvornih pasmina ovaca 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vladimir  Brajković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Boris Lukić, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek. 
 
Eda Puntarić, mag. oecol.  
Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim otpadom 
korištenjem umjetnih neuronskih mreža 
mentori: 
prof. dr. sc Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Lato Pezo, Sveučilište u Beogradu, Institut za opću i fizikalnu kemiju 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof. dr. sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dajana Kučić Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 
 
Sunčica Stipoljev, mag. oecol. et prot. nat. 
Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.) 
mentori:  
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Elena Bužan, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Točka 9.  
Ocjena doktorskog rada 
Katarina Martinko, mag. ing. agr. 
Baktericidni i fungicidni učinak fenilboronske kiseline na patogene u uzgoju rajčice 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje se  Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Joško Kaliterna, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Boris Lazarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Siniša Ivanković, Institut Ruđer Bošković 
prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 10. 
Rukopis naslova: „Tustopizde u izobilju – kurcoglava ni za lijek” - Samoniklo jestivo bilje otoka Zlarina  
autora: dr.sc. Marine Viculin, Mirjane Randić, mag. ethnol./mag. philol. angl., Željka Šatovića, Danila 
Dučka, mag. art., prof.dr.sc. Zlatka Libera, izv.prof.dr.sc. Sandra Bogdanovića i prof.dr.sc. Zlatka 
Šatovića odobrava se korištenje naziva monografija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Točka 11.  
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za utvrđivanje rezultata glasovanja u postupku izbora predloženice u 
počasno zvanje professor emerita  Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u akademskoj godini 
2021./2022. u sastavu: prof.dr.sc. Renata Bažok, predsjednica, prof.dr.sc. Marija Pecina, članica 
prof.dr.sc.  Lepomir Čoga, član. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
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             SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 

IZVADAK 
7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 12. travnja 2022. nastavak sjednice.  
 
Točka 11.  
Predloženica za izbor u počasno zvanje professor emerita  Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta u akademskoj godini 2021./2022. je dr. sc. Dubravka Samaržija redovita profesorica u 
trajnom zvanju, u mirovini. 
  
Točka 12. 
Upućuje se u Javnu raspravu Prijedlog Pravilnika o postupku provođenja reizbora  koja će se održati  
u u vremenu od 12. do 19. travnja 2022.  
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Maja  Šćepanović, izv.prof.dr.sc. Klara 
Barić, prof.dr.sc. Dinka Grubišić od 23. ožujka 2022.  
Dr.sc. Valentina Šoštarčić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u punom radnom 
vremenu, na određeno vrijeme, u Zavodu za herbologiju, Odsjeku za fitomedicinu.  
 
 
Izvadak se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta.  
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
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