SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727
KLASA: 640-01/18-01/01
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-10
Zagreb, 8.11.2018.
POZIV
na 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 13.11.2018., u Velikoj vijećnici
Fakulteta s početkom u 9:00 sati.
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Prihvaćanje Zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 23.10.2018.; web
Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web
Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web
Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web
Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web
Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web
Izvješće u postupku re/izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto; web
reizbor/izvanredna profesorica - izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa
reizbor/docent – doc.dr.sc. Ivan Mustać
redovita profesorica/prvi izbor - izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić
Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web
Branka Ilakovac, dipl. novinar
Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane
Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti
iznad jedan milijun kuna; web
Razrješenje/imenovanje voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne
znanosti
Imenovanje voditelja pokušališta „Maksimir“ i „Centar za travnjaštvo“ Zavoda za specijalnu
proizvodnju bilja; web
Razrješenje/imenovanje dužnosti predsjednice Etičkog povjerenstva
Imenovanje Uređivačkog odbora za izradu monografije povodom 100 godišnjice Fakulteta
Imenovanje Organizacijskog odbora za obilježavanje 100 godišnjice Fakulteta
Imenovanje povjerenstva Fakulteta
Raspisivanje javnoj natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom
zvanju – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s
punim radnim vremenom, u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo; web
Razno
Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić

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 2018./2019., održane 13. studenoga 2018.
Točka 2.
Prihvaća se Prioritetna lista napredovanja nastavnika u 2019. godini.
Utvrđuje se Plan obrana završnih radova na preddiplomskim studijima za akademsku godinu
2018./2019. Ljetni ispitni rok: 26. lipnja 2019. - 28. lipnja 2019. i 8. srpnja 2019. – 12. srpnja 2019.
Jesenski ispitni rok: 26. kolovoza 2019. - 30. kolovoza 2019. i 9. rujna 2019. – 13. rujna 2019.
Prihvaćaju se kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na preddiplomske studijske programe
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2019./2020.
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje:
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju - izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom
polju: Poljoprivreda, na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom
radnom vremenu.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Karin Kovačević-Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje:
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za melioracije, zamjena do povratka odsutne
zaposlenice.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek
prof.dr.sc. Davor Romić
doc.dr.sc. Monika Zovko
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za povrćarstvo, zamjena do povratka
odsutne zaposlenice.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko
izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić
prof.dr.sc. Nina Toth
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, zamjena do
povratka odsutne zaposlenice.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
prof.dr.sc. Renata Bažok
doc.dr.sc. Darija Lemić
doc.dr.sc. Maja Čačija
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje na osobni zahtjev:
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Mirne
Mrkonjić Fuka, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Blaženka Kos, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivice
Kosa, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marka
Vincekokvića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području:
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Kristine
Kljak, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zvonimir Steiner, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marije
Duvnjak, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Anita Slavica, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta:
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ane
Mucalo, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
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
dr.sc. Goran Zdunić, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split
Povjeravanje nastave:
Dr. sc. Saši Prđunu povjerava se izvedba dijela nastave na predmetima: Lov - 8 sati predavanja
Lovstvo - 8 sati predavanja. Nositelj predmeta: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem.
Dodjeljuju se ovlasti ispitivača i ocjenjivača dr.sc. Sanji Radman iz predmeta Osnove proizvodnje
povrća do povratka doc.dr.sc. Sanje Fabek Uher na rad.
Suglasnosti za izvođenje nastave izvan Fakulteta:
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Marini Vranić i prof.dr.sc. Josipu Leti za sudjelovanje u izvođenju
nastave na Sveučilištu u Zagrebu Veterinarskom fakultetu u akademskoj godini 2018./2019. na
predmetimu Uzgoj i proizvodnja životinja - Animal breeding and production, studij veterinarske
medicine na hrvatskom i engleskom jeziku.
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Ramoni Franić za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u
Zagrebu Ekonomskom fakultetu, Specijalističkom diplomskom studiju Ekonomika energije i okoliša u
akademskoj godini 2018./2019. na predmetu Održiva poljoprivreda 30 sati predavanja i 15 sati
seminara.
Točka 3.
Otpisuje se uništena, zastarjela i izgubljena knjižna građa knjižnog fonda Centralne agronomske
knjižnice, (dalje u tekstu: CAK).
Za otpis je izlučeno ukupno 221 naslov knjižne građe (931 primjerak/volumen), od čega je:
55 naslova uništene knjižne građe (89 primjeraka/volumena)
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99 naslova zastarjele knjižne građe (147 primjeraka/volumena)
41 naslov izgubljene knjižne građe (56 primjeraka/volumena)
26 naslova časopisa (931 primjerak/volumen).
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
poslijedoktorand u znanstvenom području: Prirodne znanosti za rad na projektu HRZZ-a
„Međuusporedba metoda mjerenja denudacije krša” na teret sredstava projekta i na rok od dvije
godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa
doc.dr.sc. Kristina Krklec, voditeljica projekta
izv.prof.dr.sc. Dražen Perica, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
doktorand/asistentu u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda,
grana: Ekologija i zaštita okoliša za rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača
– izobrazba novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt,
u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću proizvodnju bilja.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
doc. dr. sc. Ivana Šestak, voditeljica projekta
doc. dr. sc. Igor Bogunović
izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec
Točka 5.
Suglasnosti za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu – plaćeni dopust:
Odobrava se Sunčica Stipoljev, mag. oecol. et prot. nat. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog
usavršavanja na University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information
Technologies, Slovenija u razdoblju od 15.1.2019. do 15.3.2019.
Točka 6.
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje:
izvanredna profesorica - izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa udovoljava 3/6 uvjeta za izbor u znanstvenonastavno zvanje izvanredne profesorice i 2/8 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite
profesorice,
docent - doc.dr.sc. Ivan Mustać udovoljava 2/4 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta
i 2/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje:
Pristupnica udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN
106/06)
izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić – udovoljava 5/8 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite
profesorice/prvi izbor.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje
dr.sc. Mira Radunić, znanstveni savjetnik
Imenovana ispunjava uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje, utvrđeno Pravilnikom o
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17). Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog
povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno zvanje.
Točka 7.
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, prof.dr.sc. Ivan
Šimunić, prof.dr.sc. Domagoj Rastija, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet
agrobiotehničkih znanosti Osijek;
Dr. sc. Aleksandra Bensa, izvanredna profesorica, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog
polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Na temleju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: dr.sc. Dragutin Petošić, professor emeritus,
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. Jasna Šoštarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek;
Dr. sc. Ivan Mustać, docent, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta.
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Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Tanja Gotlin
Čuljak, prof.dr.sc. Mirjana Brmež, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti;
Dr. sc. Dinka Grubišić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog
polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Točka 8.
Prihvaćanje ocjena doktorskih radova i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskih radova
Branka Ilakovac, dipl. novinar „Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane“
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada:
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
prof.dr.sc. Daniel Rolph Schneider, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje.
Mentori:
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Ocjena teme doktorskog rada
dr.sc. Mato Čačić „Utjecaj upravljanja pasminskom strukturom stada na dohodovnost mliječnih
govedarskih farmi“
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo:
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti.
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:
prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Irina Tanuwidjaja, mag.ing.agr.
Glavni čimbenici koji utječu na formiranje mikrobioma u ranim fazama razvoja tla
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo:
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc.dr.sc. Kristina Krklec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc.dr.sc. Ana Bielen, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:
prof.dr.sc.Michael Schloter, Technical University Munich, Njemačka
izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Točka 9.
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada
Branka Ilakovac, dipl. novinar „Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane“
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada:
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet,
prof.dr.sc. Daniel Rolph Schneider, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje.
Mentori:
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Temeljem uvida u doktorski rad Branke Ilakovac, dipl.nov., naslova "Ponašanje kućanstava u
postupanju s otpadom od hrane" Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada je mišljenja da doktorski rad
udovoljava svim zahtjevima orginalnog i znanstveno utemeljenog istraživanja, te pozitivno ocjenjuje
navedeni rad u svrhu stjecanja doktorata biotehičkih znanosti, polja poljoprivreda, grana ekonomika.
Točka 10.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta
za potpisivanje ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za Program financiranja: Erasmus+,
Capacity Building. Naziv projekta: Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant
Health in Sustainable Agriculture – HarISA, iznos bespovratnih sredstava: 967.614,00 EURO.
Razdoblje trajanja: 15.01.2019. – 14.01.2022. Korisnik: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. Broj
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partnera: 11, voditeljica: prof. dr. sc. Renata Bažok. Odluka se dostavlja Senatu Sveučilišta na daljnji
postupak.
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun
Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna za potpisivanje projektnog
ugovora Hrvatske zaklade za znanost „Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze“ voditelj
projekta: izv. prof.dr.sc. Darko Vončina, trajanje projekta je od 1. prosinca do 30. studenoga 2022.
Točka 12.
Imenuje se prof.dr.sc. Ana Pospišil voditeljicom pokušališta „Maksimir” Zavoda za specijalnu
proizvodnju bilja, za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.Imenuje se
prof.dr.sc. Josip Leto voditeljem pokušališta „Centar za travnjaštvo” Zavoda za specijalnu proizvodnju
bilja, za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.
Točka 13.
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec dužnosti predsjednice Etičkog povjerenstva, za mandatno
razdoblje u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021., na osobni zahtjev.
Imenuje se doc.dr.sc. Aleksandra Peričin predsjednicom Etičkog povjerenstva, za mandatno razdoblje
u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.
Točka 14.
Osniva se Uređivački odbor za izradu monografije povodom 100. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu
Agronomskog fakulteta. Dinamika aktivnosti:održati prvi sastanak do 18.11.2018., izraditi sadržajni
okvir monografije do 10.12.2018., slanje materijala i zahtjev za dopunu sa zavoda od 10.12.2018. do
20.1.2019., prikupljanje materijala i rad na monografiji od 10.12.2018. do 10.2.2019., uređivanje
teksta i dopune od 10.2.2019 do 15.3.2019., recenzija 20.3.2019., tisak 20.5.2019.
Imenuju se članovi Odbora za izradu monografije: glavna urednica: prof.dr.sc. prof.dr.sc. Jasminka
Karoglan Kontić, prodekanica za nastavu, članovi: prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan, izv.prof.dr.sc. Darko
Vončina, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, prodekan za
znanstvenu infrastrukturu i pokušališta, doc.dr.sc. Ivan Vnučec, prodekan za organizaciju i kvalitetu,
prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Jasminka Butorac, izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica,
prof.dr.sc. Ramona Franić, prof.dr.sc. Edi Maletić, prof.dr.sc. Marija Pecina, doc.dr.sc. Zvonimir Prpić,
prof.dr.sc. Nina Toth, Aleksandra Gečević, mag.educ.soc., stalna predstavnica uprave za kvalitetu.
Točka 15.
Osniva se Organizacijski odbor za obilježavnaje 100. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog
fakulteta (u daljnjem tekstu: Odbor). Zadaće Odbora su: priprema prijedloga Plana obilježavanja 100.
obljetnice Fakulteta u povodu obilježavanja 100. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog
fakulteta, (dalje u tekstu: Fakultet), izrada prijedloga tekućih i dodatnih aktivnosti Zavoda i Fakulteta od
studenoga 2018. do listopada 2019., koordinacija i suradnja sa Zavodima, izraditi kalendar događanja,
preporučeni rok za dostavu prijedloga Zavoda je zaključno 15. siječnja 2019., Odbor će u veljači
2019., Fakultetskom vijeću podnijeti Izvješće o svom radu.
U Odbor se imenuju; za predsjednicu: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, za članove: prof.dr.sc. Ivan
Pejić, prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. Zlatko Janječić, prof.dr.sc. Boris Duralija, izv.prof.dr.sc.
Dubravka Dujmović Purgar, izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić, doc.dr.sc. Sanja Ćurković,
doc.dr.sc. Zvjezdana Marković, doc.dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković, doc.dr.sc. Iva Rechner Dika.
Točka 17.
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju –
stručni savjetnik u sustavu znanosti visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničkih
znanosti, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za
vinogradarstvo i vinarstvo.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:
prof.dr.sc. Ana Jeromel
doc.dr.sc. Darko Preiner
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.
Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić
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