SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727
KLASA: 640-01/19-01/01
URBROJ: 251-71-29-01/9-19-2
Zagreb, 7.2.2019.
POZIV
na 5. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 12.2.2019., u Velikoj vijećnici
Fakulteta s početkom u 9:00 sati.
Prijedlog Dnevnog reda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Prihvaćanje Zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 22.1.2019.; web
Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web
Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web
Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije
Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web
Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web
Izvješće u postupku izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto; web
izv.prof.dr.sc. Edyta Đermić – redovita profesorica/prvi izbor
doc.dr.sc. Ivica Kos – izvanredni profesor
doc.dr.sc. Darko Preiner – izvanredni profesor
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web
doc.dr.sc. Josip Juračak – docent
doc.dr.sc. Miroslav Poje - docent
Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web
Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu (pročišćeni
tekst) – prihvaćanje nakon javne rasprave; web
Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada; web
Maja Novak, dipl. ing.agr.
Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Josipa Perković, dipl.ing.agr.
Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te
komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)
Ana Žgomba Maksimović, mag.ing.agr.
Mikrobiota spontano fermentiranih kobasica od mesa divljači
Izvješće Povjerenstva za preustroj Fakulteta
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Kemija, na određeno vrijeme do povratka na
rad odsutne zaposlenice, u punom radnom vremenu, na Zavodu za kemiju; web
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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
ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju; web
Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – doktorand/asistentu u znanstvenom području: Prirodne znanosti, za
rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora
znanosti“ na teret sredstava projekta i na određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom
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radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju; web
14. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora 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; web
15. Izvješće u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
doktorand/asistentu za rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača –
izobrazba novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta, na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu, na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku; web
16. Senat potvrđuje izbor izv.prof.dr.sc. Mihaele Blažinkov u redovitu profesoricu, naslovno
zvanje
17. Razno

Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić

Dostavlja se:
1. članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta
2. tajnici 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
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj
godini 2018./2019., održane 12. veljače 2019.
Točka 2.
Prihvaćaju se upisne kvote za upis na preddiplomske i diplomske studije u akademskoj godini
2019./2020.
Preddiplomski studij
Agrarna ekonomika
Agroekologija
Animalne znanosti
Biljne znanosti
Ekološka poljoprivreda
Hortikultura
Krajobrazna arhitektura
Poljoprivredna tehnika
Fitomedicina

40
55
60
55
35
70
30
30
55

35
30
20
30
30
30
15
20
20
20
20
10
25
14
11
15
15
15
15

strani
studenti
0
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0

15

5

5

5

Diplomski studij
Agrobiznis i ruralni razvitak
Agroekologija - Agroekologija
Agroekologija - Mikrobna tehnologija u poljoprivredi
Biljne znanosti
Ekološka poljoprivreda i agroturizam
Fitomedicina
Genetika i oplemenjivanje životinja
Hortikultura - Povrćarstvo
Hortikultura - Vinogradarstvo i vinarstvo
Hortikultura - Voćarstvo
Hortikultura - Ukrasno bilje
Hranidba životinja i hrana
Krajobrazna arhitektura
Poljoprivredna tehnika - Mehanizacija
Poljoprivredna tehnika - Melioracije
Proizvodnja i prerada mesa
Proizvodnja i prerada mlijeka
Ribarstvo i lovstvo
Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi
Environment, agriculture and resource management,
INTER-EnAgro
Danube AgriFood Master - Sustainability in Agriculture,
Food Production and Food Technology in the Danube
Region" (DAFM)

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 - docent, u znanstvenom području: Prirodnih znanosti, znanstvenom polju:
Matematika, na Zavodu za informatiku i matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom
vremenu.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
doc.dr.sc. Biserka Kolarec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc Tomislav Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
prof.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
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Povjeravanje nastave
Dr.sc. Mateji Jež Rogelj, poslijedoktorandici povjerava se dio nastave, kao što je navedeno:
8 sati predavanja iz predmeta Diplomskog studija: Europska unije i zajednička poljoprivredna politika.
Dr.sc. Tihani Kovačićek, poslijedoktorandici povjerava se dio nastave, kao što je navedeno:
8 sati predavanja iz predmeta Diplomskog studija: Europska unije i zajednička poljoprivredna politika.
Točka 3.
Daje se potpora Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju za realizaciju aktivnosti u
okviru znanstveno-stručne prezentacije „Makroalge kao hrana 21. stoljeća“, koja će se održati 26.
ožujka 2019. na Fakultetu.
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda ili Prirodnih
znanosti, polje: Biologija za rad na projektu HRZZ-a „Genetska osnova insekticidnog potencijala
dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./Sch. Bip.; IP-2016-06-9034)“, na teret
sredstava projekta, na određeno vrijeme (18 mjeseci) u punom radnom vremenu, na Zavodu za
sjemenarstvo, voditeljica projekta: doc.dr.sc. Martina Grdiša.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:
doc. dr. sc. Martina Grdiša, voditeljica projekta
izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko
prof. dr. sc. Zlatko Šatović
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2018. godinu, u
kategoriji: Godišnja nagrada znanstvenim novacima – mladi znanstvenici do 35 godina života,
doc.dr.sc. Igoru Bogunoviću.
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2018. godinu, u
kategoriji: Godišnja nagrada znanstvenim novacima – mladi znanstvenici do 35 godina života,
doc.dr.sc. Vilimu Filipoviću.
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2018. godinu, u
kategoriji: Godišnja nagrada za znanost – značajno znanstveno dostignuće, izv.prof.dr.sc. Jeleni
Ramljak.
Daje se poticaj za pokretanje postupka za podjelu državne nagrade za znanost za 2018. godinu, u
kategoriji: Godišnja nagrada za znanost – znanstveno otkriće, izv.prof.dr.sc. Darku Vončini.
Točka 4.
Određuje se iznos od 10.000,00 kn (slovima: deset tisuća kuna) kao nagradni fond za natječaj za
najbolji e-kolegij u 2018./2019. akademskoj godini.
Određuje se iznos od 50.000,00 kn (slovima: pedeset tisuća kuna) za aktivnosti studenata izvan
nastave opisane Izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskom
fakultetu za 2019. godinu.
Određuje se iznos od 100.000,00 kn (slovima: sto tisuća kuna) za sufinanciranje troškova objave
radova u časopisima Q1 kategorije u 2019. godini, u znanstvenom području Biotehničkih znanosti.
1. Tražitelj financiranja/sufinanciranja mora biti prvi, dopisni ili posljednji autor na radu.
2. Ukoliko je rad vezan uz projekt na kojem su predviđena sredstva za tu namjenu, ali su ona
nedostatna ili su utrošena, može se tražiti razlika potrebnih sredstava
3. Pri kategorizaciji časopisa uzima se u obzir zadnjih pet godina za koje postoje dostupni podaci.
4. Kod multidisciplinarnih časopisa u obzir se uzima samo kategorija područja u koju pripada rad
po svojoj tematici.
5. Korisnik sredstava ima obavezu spomenuti izvor financiranja objave rada u zahvali.
6. Ukoliko u istom časopisu postoji uz plaćanje i mogućnost objave bez plaćanja prednost treba
dati objavi bez plaćanja
7. O prihvatljivosti ostalih troškova objave prijedlog odluke će donijeti prodekan i/ili Odbor za
znanost i istraživanje, a potpisati dekan.
8. Raspoloživa sredstva koriste se do njihovog utroška po redoslijedu prispijeća zahtjeva.
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Točka 5.
Odobrava se Marini Anić, mag.ing.agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na
Institute for Food and Agricultural Research and Technology, Španjolska, u razdoblju od 1.4. do
5.7.2019. godine.
Odobrava se Sanji Kajić, mag.mol.biol. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na
University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Finska, u razdoblju od 18.3.
do 18.4.2019. godine.
Odobrava se Sunčici 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 18.3. do 17.5.2019.
Točka 6.
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje:
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Jasne
Pintar, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničkih
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. Matija Domaćinović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Larija
Hadelana, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničkih
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda
Povjerenstvo za provođenje postupka:
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih
znanosti Osijek
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Kristine
Krklec, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Prirodnih
znanosti, polje: Geologija
prof.dr.sc. Nenad Tomašić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
prof.dr.sc. Jasenka Sremac, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
prof.dr.sc. Bruno Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje:
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno zvanje za
pristupnike:
Pristupnici
dr.sc. Hrvoje Šarčević
dr.sc. Ivana Pajač Živković
dr.sc. Goran Kiš

Znanstveno zvanje
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
znanstveni savjetnik
viši znanstveni suradnik

Broj bodova
12,45
48,25
20,00
10,00

Točka 7.
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Božena Barić, prof.dr.sc. Zlatko
Šatović, prof.dr.sc. Josip Margaletić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;
Dr. sc. Edyta Đermić, 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.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, izv.prof.dr.sc.
Miljenko Konjačić, prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet;
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Dr. sc. Ivica Kos, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda,
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Edi Maletić, prof.dr.sc. Ana Jeromel,
prof.dr.sc. Karin Kovačević-Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet;
Dr. sc. Darko Preiner, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda,
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, prof.dr.sc. Ivo Grgić,
prof.dr.sc. Jadranka Deže, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti
Osijek;
Dr. sc. Josip Juračak, 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.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, prof.dr.sc. Ines
Han Dovedan, izv.prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;
Dr. sc. Miroslav Poje, 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.
Točka 8.
Ocjenu doktorskoga rada:
Maja Novak, dipl. ing.agr.
Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu:
izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Dubravka Vitali Čepo, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
mentorica doktorskog rada: izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Josipa Perković, dipl.ing.agr.
Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička
svojstva te komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu:
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
dr.sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču
mentorice doktorskog rada:
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
doc.dr.sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču
Ana Žgomba Maksimović, mag.ing.agr.
Mikrobiota spontano fermentiranih kobasica od mesa divljači
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu:
doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Blaženka Kos, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet
prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
mentorica doktorskog rada: izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski
fakultet
Ocjena teme doktorskog rada:
Marina Pavlović, dipl.ing.agr.
Utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihovu stabilnost u vinu
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu:
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
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doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,
dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču.
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:
doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prijava teme doktorskog rada:
Bojan Marković, dipl. ing.agr.
Prinos etanola iz zrna kukuruza u različitim gustoćama sklopa
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović, Fakultet Agrobiotehničkih znanosti Osijek
mentor: izv.prof.dr.sc. Željko Jukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Ana Peršurić Palčić, dipl.ing.agr.
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. 'Malvazije
istarske' (Vitis vinifera L.)
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu:
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču
mentorica: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Prihvaća se Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu
(pročišćeni tekst).
Točka 9.
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada:
Na temelju uvida u doktorski rad Maje Novak, dipl. ing.agr. naslova Alelopatski potencijal invazivne
alohtone vrste pajasena Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada je
mišljenja da doktorski rad udovoljava svim zahtjevima izvornog i znanstveno utemeljenog istraživanja,
te pozitivno ocjenjuje navedeni rad u svrhu stjecanja doktorata biotehničkih znanosti, polja:
poljoprivreda, grana: fitomedicina.
Na temelju uvida u doktorski rad Josipe Perković, dipl. ing.agr. naslova Učinci gnojidbe dušikom i
malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te komponente prinosa lubenice
(Citrullus lanatus L.), povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada je mišljenja da doktorski rad udovoljava
svim zahtjevima izvornog i znanstveno utemeljenog istraživanja, te pozitivno ocjenjuje navedeni rad u
svrhu stjecanja doktorata biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda.
Na temelju uvida u doktorski rad Ane Žgomba Maksimović, mag.ing.agr. naslova Mikrobiota spontano
fermentiranih kobasica od mesa divljači, povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada je mišljenja da
doktorski rad udovoljava svim zahtjevima izvornog i znanstveno utemeljenog istraživanja, te pozitivno
ocjenjuje navedeni rad u svrhu stjecanja doktorata biotehničkih znanosti, polja: poljoprivreda, grani:
proizvodnja i prerada animalnih poizvoda.
Točka 11.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, doc.dr.sc.
Nenad Jalšenjak, dr.sc. Kristina Vlahoviček-Kahlina od 28.1.2019.;
Marijan Marijan, mag.ing. kemije, izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodnih znanosti,
polje: Kemija, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne zaposlenice, u punom radnom
vremenu, na Zavodu za kemiju.
Točka 12.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, prof.dr.sc. Marina
Piria, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem od 28.1.2019.;
Tena Radočaj, mag.ing.agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme,
u punom radnom vremenu, na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju.
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Točka 13.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, doc.dr.sc.
Kristina Krklec, dr.sc. Dominiguez Villar od 4.2.2019.
Kristina Koret, mag. geologije, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
doktorand/asistent u znanstvenom području: Prirodnih znanosti, za rad na projektu HRZZ-a „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta i na
određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju.
Točka 14.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Ivana Šestak, doc.dr.sc. Igor
Bogunović, izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec od 23.1.2019.
Iva Hrelja, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent
u znanstvenom području: Biotehničkih 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.
Točka 15.
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Toni Safner, prof.dr.sc. Jerko
Gunjača, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem od 31.1.2019.
Toni Tešija, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju –
doktorand/asistent za rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba
novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu,
na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku.

Izvdak se objavljuje na web stranici Fakulteta.

Dekan

Prof.dr.sc. Zoran Grgić
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