
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
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: 251-71-29-01/9-22-5 
Zagreb, 2.6.2022. 
 

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

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 3.5.2022.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
       Izvješće sa zajedničke sjednice; 
       Odbora za nastavu i izbor nastavnika i Odbora za znanost i istraživanje 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  5.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  6.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović – redoviti profesor/prvi izbor 
       doc.dr.sc. Aleš Vokurka – izvanredni profesor 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje; web 
       Laura Dubravac mag.ing.agr.  – stručni suradnik u SZVO 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Ivana Držaić, mag. ing. agr. 
       „Genomska karakterizacija hrvatskih izvornih pasmina ovaca“ 
       Leon Josip Telak, mag. ing. agr. 
      „Utjecaj načina gospodarenja tlom na hidrološku reakciju tla i erozijsko-degradacijske procese 
       u trajnim nasadima“ 
11.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
12.  Konačni prijedlog Pravilnika o postupku provođenja reizbora; web 
13.  Konačni prijedlog Pravilnika o dodjeli sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata 
       i nacionalnih projekata s međunarodnim partnerima; web  
14.  Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja 
       povjerljive osobe i njezina zamjenika – javna rasprava; web 
15.  Razrješenje/imenovanje predstojnika Zavoda za melioracije; web 
16.  Davanje suglasnosti dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u 
       vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se odnose na provedbu postupka javne nabave 
       za izvođenje radova cjelovite obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta; web 
 
17.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor;  
       prof.dr.sc Jasmina Havranek, professor emeritus  
       prof.dr.sc. Marija Romić, redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Alen Džidić, redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Tihomir Miličević, redoviti profesor u trajnom zvanju 
       izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, redoviti profesor 
       izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, redoviti profesor 
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       Vijeće biotehničkog  područja potvrđuje izbor;  
       doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić, izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Ivan Juran, izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Igor Kovačev, izvanredni profesor 
       dr.sc. Dora Tomić Reljić, docent 
 
18.  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 
9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 7. lipnja 2022.  
 
Točka 2. 
Utvrđuju se kriteriji za Listu izvrsnosti za 2023. godinu. 
 
Dopunjuje se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 602-01/21-02/01, URBROJ: 251-71-29-01/9-21-7 od 
9. ožujka 2021. o prihvaćanju kriterija i postupcima kojima se uređuje financiranje rada stručnih 
(izvannastavnih) grupa. U točki I. dodaje se: Obavezno sudjelovanje predstavnika stručnih 
(izvannastavnih) grupa na danima izvannastavnih aktivnosti tijekom akademske godine. 
 
Uređuje se postupak prijave novih stručnih (izvannastavnih) grupa.  
1. Voditelj nove stručne grupe dostavlja Povjerenstvu za izvannastavne aktivnosti ispunjeni obrazac za 
prijavu nove stručne (izvannastavne) aktivnosti. 
2. Nakon što Povjerenstvo usvoji prijedlog programa nove stručne (izvannastavne) aktivnosti voditelj 
sa zainteresiranim studentima počinje s neformalnim radom (tzv. probno razdoblje). 
3. Neformalni rad traje jedan semestar (zimski ili ljetni) ovisno o predloženom planu i programu ove 
stručne (izvannastavne) aktivnosti i nije podložan financiranju sredstvima dodijeljenim od Odbora za 
organizaciju, financije i investicije za tekuću akademsku godinu. 
4. Nakon probnog razdoblja voditelj podnosi izvješće Povjerenstvu za izvannastavne aktivnosti nakon 
čega Povjerenstvo prosljeđuje prijavu Odboru za nastavu i izbor nastavnika na daljnje razmatranje. 
Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti prijave će razmatrati samo tijekom dva razdoblja u 
akademskoj godini od 1. veljače do 1. ožujka te od 25. kolovoza do 10. rujna. Kompetencije koje 
studenti steknu tijekom neformalnog rada moći će se upisati u dodatak diplomi. 

 
Akademski kalendar 2022./2023. 
početak nastave     3.10.2022. 
Svi sveti      1.11.2022. 
izvanredni ispitni rok              2.11.2022. - 10.12.2022. 
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata 18.11.2022.   
Božićni i novogodišnji blagdani    27.12.2022. - 5.1.2023. 
Božić       25.12.2022. 
Sveti Stjepan      26.12.2022. 
Nova Godina      1.1.2023. 
Bogojavljenje ili Sveta tri kralja    6.1.2023. 
završetak nastave u zimskom semestru  27.1.2023.  
početak zimskog ispitnog roka    30.1.2023. 
završetak zimskog ispitnog roka   24.2.2023. 
početak nastave u ljetnom semestru   27.2.2023. 
izvanredni ispitni rok              20.3.2023. - 5.5.2023. 
Veliki petak     7.4.2023. 
Uskrs       9.4.2023. 
Uskrsni ponedjeljak ili drugi dan Uskrsa  10.4.2023. 
Praznik rada      1.5.2023. 
Dan državnosti      30.5.2023. 
Tijelovo                                8.6.2023. 
završetak nastave u ljetnom semestru  9.6.2023.  
tjedan bez nastave - priprema za ispitni rok 12.6.2023. - 16.6.2023. 
Početak ljetnog ispitnog roka   19.6.2023. 
Dan antifašističke borbe    22.6.2023. 
završetak ljetnog ispitnog roka    14.7.2023. 
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti   5.8.2023. 
Velika Gospa      15.8.2023. 
početak jesenskog ispitnog roka   28.8.2023. 
završetak jesenskog ispitnog roka za   
studente koji brane završni rad   15.9.2023.  
završetak jesenskog ispitnog roka za   
sve druge studente     22.9.2023. 
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Imenuju se članovi  Povjerenstva za provedbu dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis 
na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura u akademskoj godini 2022./2023. 
- provjera likovnih i grafičkih sposobnosti:  
prof.art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Waldgoni, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet  
- provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema: 
doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
- provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja: 
prof.dr.sc. Damir Ljubotina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet. 
 
Prihvaćanju se modeli obavljanja stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta.   
 
Novi uvjeti upisa za studije: 
Proizvodnja i prerada mlijeka 

Završen preddiplomski studij Broj 
bodova 

preddiplomski studij Animalne znanosti, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet 

500 

ostali preddiplomski studiji na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom 
fakultetu; 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 

Poljoprivredna tehnika – melioracije 
Poljoprivredna tehnika – mehanizacije 
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi 

Završen preddiplomski studij Broj 
bodova 

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 500  
Biotehničko područje - sveučilišni studiji, Tehničko područje - 
sveučilišni studiji, Prirodno područje – sveučilišni studij 

450 

Ostala područja - sveučilišni studiji 400 
Biotehničko područje - stručni studiji,  Tehničko područje - stručni 
studij, Prirodno područje - stručni studij 

350 

Ostala područja - stručni studij 300 
Utvrđuju se kriteriji  i uvjeti upisa studenata na diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za akademsku godinu 2022./2023. Prihvaća se Obrazac Izjava mentora završnog rada. 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća za raspisivanje javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na 
radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za mikrobiologiju.  
Razrješuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc Sanja Sikora 
prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka 
izv.prof.dr.sc. Ana Bielen, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 112-01/22-02/08, URBROJ: 251-71-29-01/9-22-2 od 
5.4.2022. o pokretanju postupka 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.  
 
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: Biotehničkih znanosti, znanstveno 
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polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za specijalnu 
proizvodnju bilja, Odsjek za biljne znanosti.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sven Jelaska, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvenih znanosti, znanstveno 
polje: Kineziologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za tjelesnu i 
zdravstvenu kulturu, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Igor Jukić, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet 
prof.dr.sc. Mirna Andrijašević, Sveučilište u Zagrebu Kineziološki 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  
povrćarstvo, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, 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: Biotehničkih znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  
mikrobiologiju, Odsjek za agroekologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc.  Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Blaženka Kos, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju, Odsjek 
za agroekologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Bielen, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Točka 3. 
Izvješće o vrednovanju rada asistenta, poslijedoktoranda i mentora 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada poslijedoktoranda dr.sc. Marka Viskića za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice izv.prof.dr.sc. Lune Maslov Bandić za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Irine Tanuwidjaja, mag.ing.agr. za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice prof.dr.sc. Mirne Mrkonjić Fuka za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Mirne Švob, 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. Kristine Krklec za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada poslijedoktoranda dr.sc. Slavena Jurića za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora prof.dr.sc. Marka Vincekovića za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistentice Marije Galić, mag.ing.agr. za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021.   
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentorice prof.dr.sc. Željke Zgorelec za razdoblje 
od 1.1. 2021. do 31.12.2021. 
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Predlažu se kandidati prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek i Filip Kranjčec, mag. ing. agr. za dodjelu 
nagrade za sveučilišnu inovaciju godine, inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije za 
akademsku godinu 2021./2022. 
 
Točka 4. 
Pokreće se postupak sanacije krovišta na lokaciji Fakultetsko dobro 6/2, Fakultetsko dobro 8/2 i 
Zgrada Opća proizvodnja bilja/Ishrana bilja.   
U skladu s ovom Odlukom dobavljač KOMORSKI d.o.o. za projektiranje i usluge, izradio je Projekt i 
troškovnike na iznos od 774.145,94 kune sa PDV-om. Za objekt Fakultetsko dobro 8/2 u iznosu od 
285.598,81, za objekt Fakultetsko dobro 6/2 i  Zgrada Opća proizvodnja bilja/Ishrana bilja u iznosu od 
207.460,63 kune sa PDV-om. 
 
Predlaže se dopuna Odluke o raspodjeli prihoda od školarina poslijediplomskog doktorskog studija 
Poljoprivredne znanosti i novčanih naknada za poslove na poslijediplomskom doktorskom studiju 
poljoprivredne znanosti od 4. lipnja 2019. kako slijedi;   
Članak 7. 
(d) Poticanje znanstvene aktivnosti, jačanje kapaciteta i umrežavanja studenata Doktorskog studija 
kroz aktivnosti dvodnevne posjete domaćim i inozemnim znanstvenim ustanovama (do 25.000,00 
kn/godišnje). Koordinator aktivnosti je Udruga studenata poslijediplomskog doktorskog studija 
Poljoprivredne znanosti koja podnosi pisanu zamolbu Vijeću studija na Obrascu PDS PZ 03 te po 
obavljenoj aktivnosti dostavlja izvješće. 
(e) Jačanje kapaciteta studenata Doktorskog studija u vidu verificiranih tečajeva i edukacijskih 
radionica (do 15.000,00 kn/godišnje). Koordinator aktivnosti je Udruga studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija Poljoprivredne znanosti koja podnosi pisanu zamolbu Vijeću studija na Obrascu 
PDS PZ 04 te po obavljenoj aktivnosti dostavlja izvješće.  
(f) Jačanje kapaciteta studenata poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti u vidu 
radnih druženja dva puta mjesečno (do 3.000,00 kn/mjesečno). Koordinator aktivnosti je Udruga 
studenta poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti koja po obavljenoj aktivnosti 
dostavlja pisano izvješće tajništvu Doktorskog studija na Obrascu PDS PZ 09.  
 (2) Voditelj Doktorskog studija priprema prijedloge naknada novčanih naknada prema stavku 1. ovog 
članka Odluke kojeg usvaja i odobrava Vijeće Doktorskog studija. 
Članak 8. 
(1) U cilju poticanja nastavka izobrazbe vrsnih studenata diplomskih sveučilišnih studija te poticanja 
međunarodne razmjene studenata a kroz odricanje od dijela prihoda od školarina Doktorskog studija iz 
članka 1. stavka (c) godišnje se dodjeljuje: 
jedna stipendija u vidu oslobađanja od troška školarine Doktorskog studija osobi koja je uspješno 
okončala sveučilišni diplomski studij. Oglašavanje natječaja stipendije je na mrežnoj stranici 
Agronomskog fakulteta na hrvatskom i engleskom jeziku. Prijave na natječaj podnose se na Obrascu 
PDS PZ 07 uz koji se prilažu traženi prilozi potrebni za evaluaciju kandidata. Povjerenstvo Vijeća PSD 
PZ temeljem postavljenih kriterija vrši evaluaciju pristiglih zamolbi te konačan prijedlog o dodjeli 
stipendije predlaže Vijeću PDS PZ koje donosi konačnu Odluku. 
dvije stipendije u vidu oslobađanja od troška školarine treće godine doktorskog studija vrsnom 
studentu Doktorskog studija. Oglašavanje natječaja za dodjelu stipendije je na mrežnoj stranici 
Agronomskog fakulteta. Prijave na natječaj podnose se na Obrascu PDS PZ 08 uz koji se prilažu 
traženi prilozi potrebni za evaluaciju prijavljenih kandidata. Povjerenstvo Vijeća PSD PZ temeljem 
kriterija vrši evaluaciju pristiglih zamolbi te konačan prijedlog o dodjeli stipendija predlaže Vijeću PDS 
PZ koje donosi konačnu Odluku. 
(2) Povjerenstvo Vijeća Doktorskog studija priprema prijedloge dodjele stipendija prema stavku 
1. ovog članka kojeg usvaja Vijeće PDS PZ, a odobrava dekan Fakulteta. 
Članak 11. 
(1) Dio prihoda od školarina Doktorskog studija iz članka 1. stavka (b) za unaprjeđenje materijalne 
osnove i znanstvene djelatnosti Doktorskog studija i to: 
nabava znanstvene opreme potrebne za znanstveni rad studenta doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti (do 100.000,00 kn/godišnje). Koordinator aktivnosti je Udruga studenta poslijediplomskog 
doktorskog studija Poljoprivredne znanosti koja prikuplja prijedloge te podnosi godišnju zamolbu 
Vijeću studija na Obrascu PDS PZ 05 a po obavljenoj aktivnosti dostavlja Vijeću Doktorskog studija 
izvješće o nabavi opreme. 
uređenje i opremanje prostora za rad studenata Doktorskog studija (do 40.000,00 kn/godišnje). 
Koordinator aktivnosti je Udruga studenta poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti koja podnosi pisanu zamolbu Vijeću Doktorskog studija na Obrascu PDS PZ 06 a po 
obavljenoj aktivnosti dostavlja Vijeću Doktorskog studija izvješće o uređenju i opremanju prostora. 
(2) Ako je tijekom akademske godine ukupni iznos novčanih sredstava prema ovoj Odluci (članak 11. 
točka 1.) veći od raspoloživih sredstava prihoda prema članku 1. točka (b), na prijedlog Voditelja 
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Doktorskog studija Vijeće Doktorskog studija donosi Odluku o preraspodjeli ili proporcionalnom 
umanjenju novčanih naknada. 
 
Točka 5. 
Prihvaća se Priručnik za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku II. ciklusa 
reakreditacije Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog  fakulteta za razdoblje od 2019. do 2022. 
 
Točka 6. 
Odobrava se izv. prof. dr.sc. Vilimu Filipoviću plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja, u trajanju od 12 mjeseci od 8. lipnja 2022. i neplaćeni dopust u trajanju od 14 mjeseci 
do 8. kolovoza 2024. godine, na Federation University Australia, Gippsland Campus. 
 
Točka 7. 
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: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, za pristupnike: 
 
dr.sc. Dubravko Maćešić – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zlatko Svečnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Sanja Sikora, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Josip Margaletić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 
 
dr.sc. Đani Benčić – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Tihomir Miličević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Stjepan Pliestić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Mladen Brnčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Goran Kiš – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Zlatko Janječić,  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Jasna Pintar, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Zvonimir Steiner, znanstveni savjetnik 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Joško Kaliterna – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ivana Pajač Živković, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Karolina Vrandečić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Nataša Hulak – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Sanja Sikora, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Blaženka Kos,  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Tatjana Dobroslavić – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ana Gavrilović, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Vlasta Bartulović, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Dubrovniku 
 
dr.sc. Toni Safner – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Jerko Gunjača, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marija Pecina, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Duje Lisičić, viši znanstveni suradnik 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno  zvanje: 
Pristupnik Znanstveno zvanje 
dr.sc. Nataša Mikulec znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Milna Tudor Kalit znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
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dr.sc. Aleš Vokurka znanstveni savjetnik 
dr.sc. Iva Dolenčić Špehar viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Marina Krvavica viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Sanja Radman viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Saša Prđun viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Šimun Zamberlin viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ivana Vladimira Petric znanstveni suradnik 
dr.sc. Jasminka Špoljarić znanstveni suradnik 

 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje   
Pristupnik udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora  (NN 122/2017). 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović – 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 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 3/10. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Laura Dubravac, mag. ing. agr. – stručni suradnik u SZVO, udovoljavaju uvjetima za izbor 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 mikrobiologiju, 
Odsjek za agroekologiju.  
 
Točka 8. 
Izv. prof. dr. sc. Sandro Bogdanović izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu 
botaniku, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
 
Doc.dr.sc. Aleš Vokurka izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanrednog profesora, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za oplemenjivanje bilja, 
genetiku i biometriku, Odsjek za biljne znanosti.   
 
Laura Dubravac, mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
znanstveno polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutnog zaposlenika, u 
punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju, Odsjek agroekologiju. 
 
Točka 9. 
Prijava teme doktorskog rada 
Iva Rojnica, mag. ing. agr. 
Utjecaj konzervacijskih sustava obrade tla i kalcizacije na status korova u uzgoju kukuruza, soje i 
pšenice 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Danijel Jug, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek  
prof.dr.sc. Irena Jug, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek 
i predlažu mentori: prof.dr.sc. Ivica Kisić, doc.dr.sc. Bojana Brozović, Sveučilište J. J. Strossmayer u 
Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
Mirna Švob, mag. geol. 
Modeliranje raspodjele fluida u krškim tlima 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dražen Perica, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju 
izv.prof.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: izv.prof.dr.sc. Kristina Krklec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
dr.sc. David Domínguez-Villar, Sveučilište u Salamanci, Španjolska 
 
Ocjene teme doktorskog rada 
Dominik Anđelini, mag. ing. agr. 
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Utjecaj folijarne primjene biougljena na fiziologiju vinove loze i fizikalno-kemijski sastav vina 'Malvazija 
istarska' (Vitis vinifera L.)Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Tomislav Karažija, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
dr. sc. Marijan Bubola, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv. prof. dr. sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Igor Palčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Marin Cukrov, mag. ing. agr. 
Utjecaj primjene silicija na fiziološka svojstva i povećanje otpornosti masline na štetnika Philaenus 
spumarius L. 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Ivana Pajač Živković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv. prof. dr. sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Darija Lemić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Danko Cvitan, mag. ing. agr.  
Potencijal primjene biougljena kao poboljšivača tla u uzgoju ‘Malvazije istarske’(Vitis vinifera L.)   
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola,  Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Tomislav Karažija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Palčić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Mislav Kaučić, dipl. ing. agr. 
Utjecaj roka berbe i pozicije ploda u krošnji na kakvoću ploda jabuke 'Braeburn' 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Kristina Batelja Lodeta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Rajko Vidrih, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta 
izv.prof.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor  
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Ana Čehić, mag.ing.agr. 
Primjena Teorije planiranog ponašanja u maslinarskom turizmu 
mentorica: prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Josip Gugić, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora 

 
Ivana Plavšin, mag.biol. i mag.ing.agr. 
Genomska selekcija za svojstva kakvoće pšeničnoga zrna 
mentori: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, dr.sc. Dario Novoselović, Poljoprivredni institut Osijek 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Krešimir Dvojković, Poljoprivredni institut Osijek  
 
Toni Tešija, mag.ing.agr 
Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrinih genoma na primjeru filogenije 
divokoza (Rupicapra spp.) 
mentor: doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jelene Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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izv.prof.dr.sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Točka 10. 
Ivana Držaić, mag. ing.agr. 
Genomska karakterizacija hrvatskih izvornih pasmina ovaca 
mentorica: prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 
 
Leon Josip Telak, mag.ing.agr. 
Utjecaj načina gospodarenja tlom na hidrološku reakciju tla i erozijsko-degradacijske procese u trajnim 
nasadima 
mentori: doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, dr.sc. Paulo Pereira, 
Mykolos Romeris University, Litva 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Jug, Sveučilište J.J. Strossmayera, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
izv.prof.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 11. 
Rukopisu pod nazivom „Škrlet – hrvatski vinski biser“, autora: prof.dr.sc. Ivana Pejića, prof.dr.sc. Edija 
Maletića, izv.prof.dr.sc. Darka Preinera, izv.prof.dr.sc. Darka Vončine, dr.sc. Silvija Šimona, dr.sc. 
Ivane Vladimire Petric, doc.dr.sc. Zvjezdane Marković, Borisa Mesarića, dipl.  oec. i Lovre Miklaužića, 
mag.ing.agr., odobrava se korištenje naziva monografija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Rukopisu pod nazivom “Čarobni grah”, autora:  izv.prof.dr.sc. Klaudije Carović-Stanko, prof.dr.sc. 
Jerka Gunjače, izv.prof.dr.sc. Borisa Lazarevića i dr.sc. Monike Vidak, odobrava se korištenje naziva 
monografija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 12. 
Prihvaća s prijedlog Pravilnika o postupku provođenja reizbora.  
 
Točka 13. 
Prihvaća se prijedlog Pravilnika o dodjeli sredstava za poticanje prijave međunarodnih projekata i 
nacionalnih projekata s međunarodnim partnerima. 
 
Točka 14. 
Otvara se javna rasprava o Prijedlogu Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i 
postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika od 7. lipnja do 7. srpnja 2022. 
 
Točka 15. 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Vilim Filipović dužnosti predstojnika Zavoda za melioracije, na osobni 
zahtjev. Imenuje se doc.dr.sc. Monika Zovko na dužnost predstojnice Zavoda za melioracije.  
 
Točka 16. 
Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Ivici Kisiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se odnose na provedbu postupka javne nabave 
za izvođenje radova cjelovite obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
        Dekan 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
 
 


	Izvadak_07-06-2022.pdf
	IZVADAK
	Imenuju se članovi  Povjerenstva za provedbu dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura u akademskoj godini 2022./2023.
	prof.art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
	prof.dr.sc. Renata Waldgoni, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet
	doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
	doc.dr.sc. Ines Hrdalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
	prof.dr.sc. Damir Ljubotina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet.


