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 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, E-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK 
2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2014./2015., održane 4. studenog  2014.  
 
Točka 2.   
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta u: 
Zavodu za marketing u poljoprivredi - Docenta - u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Ekonomika. 
Zavodu za voćarstvo - Izvanrednog profesora - u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Voćarstvo. 
Zavodu za mikrobiologiju - Asistenta - u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, 
zamjena za rodiljni dopust. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. izv. prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje na osobni zahtjev: 
dr.sc. Ivan Širić – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničke znanosti, 
polje: Poljoprivreda.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Milan Oršanić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
dr.sc. Tatjana Klepo – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničkih 
znanosti, polje: Poljoprivreda. 
Imenuje se povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Frane Strikić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
 
Nastava i studenti: 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Nataši Bokan za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Šumarski fakultet, I. semestar, preddiplomski studij Opće šumarstvo, predmeta Sociologija u 
šumarstvu, 15 sati predavanja i 15 sati seminara. 
 
Odobrava se doc .dr. sc. Leu Gracinu, djelatniku Sveučilištu u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkog 
fakulteta sudjelovanje u nastavi na diplomskom studiju  Agroekologija-Mikrobna biotehnologija u 
poljoprivredi u zimskom semestru ak. god. 2014./2015. kao suradniku na modulu Mikrobiologija i 
biotehnologija vina; 8 sati predavanja, 4 sata vježbi. 
 
Odobrava se prof.dr.sc. Ivanu Krešimiru Svetec, djelatniku Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta sudjelovanje u nastavi na diplomskom studiju  Agroekologija-mikrobna 
biotehnologija u poljoprivredi u zimskom semestru ak. god. 2014./2015. kao koordinatoru modula 
GMO u proizvodnji hrane; 20 sati predavanja, 10 sati seminara. 
 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Krešimiru Krapinec, djelatniku Sveučilištu u Zagrebu Šumarskog fakulteta 
sudjelovanje u nastavi u zimskom semestru ak. god. 2014./2015. na diplomskom studiju Biljne 
znanosti modul Biljne vrste u lovištu; 4 sata predavanja, 4 sata vježbi. 
 
Imenuje se doc. dr. sc. Duška Kunštek, nositeljicom modula: Hidrotehnika u poljoprivredi na 
Diplomskom studiju Poljoprivredna tehnika smjer Melioracije Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta, te joj se povjerava izvođenje nastave (40+16+4) u akademskoj godini 2014./2015., stoga 
prestaje mandat dosadašnjem nositelju modula Hidrotehnika u poljoprivredi Diplomskog studiju 
Poljoprivredna tehnika smjer Melioracije prof.dr.sc. Nevenu Kuspiliću. 

 
Daje se suglasnost nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za sudjelovanje u 
izvođenju nastave na Veleučilištu Marko Marulić u Kninu kako slijedi:  
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prof.dr.sc. Ante Ivanković, predmet Govedarstvo, doc.dr.sc. Miljenko Konjačić, predmet Govedarstvo i 
Upravljanje farmom (suradnik), izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, predmet Svinjogojstvo, prof.dr.sc. Boro 
Mioč, predmet Kozarstvo, prof.dr.sc. Zlatko Janječić, predmet Kunićarstvo i Peradarstvo, prof.dr.sc. 
Stjepan Mužic, predmet Peradarstvo (suradnik). 
 
Imenuje se doc. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka koordinatoricom modula Uvod u opću mikrobiologiju, 
preddiplomskog sveučilišnog studija Animalne znanosti, umjesto doc.dr.sc. Andree Skelin, kojoj je 
radni odnos prestao temeljem sporazuma. 
 
Na zahtjev Zavoda za fitopatologiju povjerava se izvođenje dijela nastave kako slijedi: 
 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

dr.sc. Joško 
Kaliterna 

Osnove biljne patologije 

izv.prof.dr.sc. Tihomir 
Miličević 

10 

Bolesti i štetnici sjemena i 
sadnog materijala 6 

Urbana fitopatologija 4 

Bolesti ukrasnog bilja 8 

 
Na zahtjev Zavoda za poljoprivrednu zoologiju povjerava se izvođenja dijela nastave kako slijedi: 
 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

dr. sc. Tomislav Kos Poljoprivredno 
savjetodavstvo u fitomedicini 

prof.dr.sc. Renata Bažok 
4 

 
Na zahtjev Zavoda za hranidbu životinja povjerava se izvođenje dijela nastave kako slijedi: 
 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

 Dr.sc. Dalibor Bedeković 

Uzgoj i korištenje peradi 

 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić 

14 
 

Uzgoj i korištenje kunića 8 
 

Uzgoj i sustavi proizvodnje 
mesa peradi i jaja 

14 
 

Alternativni uzgoji peradi 6 
 
 Uzgoj vodne peradi i 

nojeva 
12 
 

 
Na zahtjev Zavoda za sjemenarstvo povjerava se izvođenje dijela nastave kako slijedi: 
 

 
Ime i prezime Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 
 
 
 
 
dr.sc. Martina Grdiša 

Sjemenarstvo i 
rasadničarstvo  

  doc.dr.sc.  
  Klaudija Carović-  Stanko 

6 

Repelentno i insekticidno bilje  6 

Proizvodnja i prerada 
ljekovitih i aromatičnih kultura 12 

Ljekovito, aromatično i 
medonosno bilje 4 

 
Na zahtjev Zavoda za sjemenarstvo povjerava se izvođenje dijela nastave kako slijedi: 
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Ime i prezime 

Naziv modula Nositelj modula Broj sati predavanja 

 
dr.sc. Martina Grdiša Očuvanje biljnih genetskih 

izvora  
  prof.dr.sc. Zlatko Šatović 

8 

Molekularna raznolikost i 
evolucija 

4 

 
Na zahtjev Zavoda za pedologiju povjerava se izvođenje dijela nastave kako slijedi: 

 

Ime i prezime Naziv modula Nositelj modula Broj sati predavanja 

Dr.sc. Vedran Rubinić Postanak tla prof.dr.sc. Stjepan Husnjak 5 

 
Tijekom obavljanja javne dužnosti pomoćnika ministra MZOS-a, nastava prof.dr.sc. Ivana Pejića  
(predavanja, seminari, konzultacije, provjere znanja i sl.) povjerava se nastavnicima i suradnicima 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta kako slijedi: 
 

 
 
 
 

Semestar Modul Predavanja Vježbe/ 
Seminar 

Ispiti 

zimski Bs Oplemenjivanje bilja (6 
ECTS)  

izv. prof. dr. sc. 
Snježana 
Bolarić 

dr. sc. Aleš 
Vokurka, dr. sc. 
Silvio Šimon, Maja 
Žulj Mihaljević,  
dipl.ing. 

izv. prof. dr.sc., 
Snježana Bolarić 

zimski Ms Molekularno 
oplemenjivanje bilja (6 ECTS) 

prof.dr.sc. Ivan Pejić, 
dr.sc. Silvio Šimon 
(10 sati) 

Dr. sc. Aleš 
Vokurka, dr. sc. 
Silvio Šimon, Maja 
Žulj 
Mihaljević,dipl.ing. 

prof.dr.sc. Ivan Pejić,  
dr.sc. Silvio Šimon 

ljetni Ms Oplemenjivanje voćaka i 
vinove loze (3 ECTS) 

prof.dr.sc.Ivan Pejić  
dr.sc. Aleš Vokurka  
(6 sati) 
dr.sc. Silvio Šimon  
(6 sati) 

Maja Žulj 
Mihaljević, dipl.ing., 
dr.sc. Aleš. 
Vokurka, (seminar) 

prof.dr.sc. Ivan  Pejić, 
Maja Žulj Mihaljević, 
dipl.ing., dr.sc. Aleš 
Vokurka 

ljetni 

Ms Oplemenjivanje na 
otpornost prema štetočinjama 
(8 sati) - unutar modula 
izv.prof.dr.sc. Snježana 
Bolarić 

dr.sc.Aleš Vokurka  
(8 sati) 

dr. sc. Silvio 
Šimon, 
Maja Žulj 
Mihaljević, dipl.ing. 

izv. prof. dr.sc. 
Snježana Bolarić 

ljetni 

Ms Molekularna raznolikost i 
evolucija (4 sata) - unutar 
modula prof.dr.sc. Zlatko 
Šatović 

prof. dr.sc.Hrvoje 
Šarčević (4 sata)   

ljetni 

PDDS Sustav znanstveno- 
istraživačkog rada (2 sata) - 
unutar modula prof.dr.sc. 
Marija Pecina 

prof.dr.sc. Ivan Pejić   

ljetni 

PDDS Metode molekularnog 
oplemenjivanja - u pravilu 2-3 
studenta godišnje, odrađuje se 
kroz seminare i komunikaciju e-
mailom 

prof.dr.sc. Ivan Pejić   
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Na zahtjev Zavoda za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost povjerava se izvođenje 
dijela nastave kako slijedi: 

 

 
Imenuje se prof. dr. sc. Zlatko Janječić voditeljem preddiplomskog sveučilišnog studija Animalne 
znanosti. 
Razrješuje se doc. dr. sc. Klara Barić dužnosti voditeljice preddiplomskog sveučilišnog studija Zaštita 
bilja  na osobni zahtjev. 
Imenuje se doc. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak voditeljicom preddiplomskog sveučilišnog studija Zaštita 
bilja. 
 
Točka 3. 
Imenuju se prof. dr. sc. Boro Mioč, prodekan za znanost, predsjednikom Znanstvenog odbora 
Simpozija Agronoma (Opatija 16.-20. veljače 2015.). 
Imenuju se voditelji Sekcija kako slijedi: Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita -  doc. dr. sc. 
Mario Sraka,  Agroekonomika i agrosociologija - prof. dr. sc. Zoran Grgić, Genetika, oplemenjivanje 
bilja i sjemenarstvo - prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito - izv. 
prof. dr. sc. Nina Toth, Ratarstvo - prof. dr. sc. Ana Pospišil, Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo - doc. dr. 
sc. Tea Tomljanović, Stočarstvo - izv. prof. dr. sc. Zoran Luković, Vinogradarstvo i vinarstvo - doc. dr. 
sc. Marko Karoglan, Voćarstvo - prof. dr. sc. Tomislav Jemrić. 
Tajništvo simpozija: prof.dr.sc. Milan Pospišil, Ivona Filipović, dipl. ing. agr., doc.dr.sc. Ivan Vnučec. 
 
Ana Žgomba Maksimović, mag ing. izabire se  na radno mjesto I. vrste, doktoranda u stručnom zvanju 
– stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, na projektu HRZZ “Conservation of microbial diversity associated with the production of 
Croatian tradicional game meat sausages: biotechnological and safety characterization”, na određeno 
vrijeme, na Zavodu za mikrobiologiju. 
 
Monika Vidak, mag. ing. izabire se na  na radno mjesto I. vrste, doktoranda u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, na projektu „Genetic basis of bioactive nutrient content in Croatian common bean landraces”, 
na određeno vrijeme, na Zavodu za sjemenarstvo. 
 
Martin Reljanović, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste, doktoranda u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, na projektu HRZZ „Utilization of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation 
genetics”, na određeno vrijeme, na Zavodu za opće stočarstvo.  
 
Točka 4.  
Odobrava se znanstvenoj novakinji dr. sc. Kristini Kljak plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na Pennsylvania State University, SAD, u razdoblju od 5. siječnja do 12. studenog 2015. 
godine.  
 
Točka 5. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr.sc. Maje Krželj u  
znanstvenog suradnika. Fakultetsko vijeće smatra da imenovana ispunjava uvjete za izbor u 
predloženo znanstveno zvanje znanstvenog suradnika sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u 
znanstveno zvanje (NN 84/05, 100/06, 138/06, 42/07 OUSRH, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
Fakultetsko vijeće predmet upućuje  Matičnom odboru za područje biotehničkih znanosti, polje 
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije,  prehrambene tehnologije i nutricionizma s 
prijedlogom da potvrdi ovo mišljenje i donese odluku o izboru imenovane u predloženo znanstveno 
zvanje. 
 

Ime i prezime 
višeg asistenta Naziv modula Nositelj modula Broj sati 

predavanja 

dr.sc. Goran Andlar Uređenje ruralnog krajobraza prof.dr.sc. Branka Aničić 7 

dr.sc. Iva Rechner Dika Razvoj oblikovanja krajobraza  doc.dr.sc. Petra Pereković 12 

dr.sc. Ines Hrdalo Krajobrazno oblikovanje - 
studio 1 MS prof.dr.sc. Branka Aničić 6 

dr.sc. Ines Hrdalo Urbanističko planiranje MS prof.dr.sc. Kaliopa 
Dimitrovska Andrewss 14 
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Točka 6. 
Dr. sc. Zvonimir Prpić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Dr. sc. Zvonimir Prpić, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. Zakona, u znanstveno-
nastavno zvanje docenta, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. 
 
Točka 7. 
Prijava teme doktorskog rada 
Marija Duvnjak, dipl.ing.biotehn. 
„Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna 
kukuruza“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Mario Cindrić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb 
4. izv.prof.dr.sc. Anita Slavica, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
5. doc.dr.sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori:  
1. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Mario Cindrić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković Zagreb 
 
Ruđer Šimek, dipl.ing.agr.                                                                                                            
„Genetska analiza svojstava kvalitete pšenice“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek 
mentor:  prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Marija Vrdoljak, dipl.ing.agr. 
„Primjena autohtonih funkcionalnih starter kultura u proizvodnji sira iz mišine“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv. prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
4. izv.prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u ZagrebuPrehrambeno-biotehnološki fakultet 
5. izv. prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori:  
1. izv.prof.dr.sc. Jadranka Frece, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
2. izv. prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
                                                                                                         
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Dunja Halapija Kazija, dipl. ing.agr. 
„Genetička i pomološka identifikacija domaćih genotipova šljive iz Slavonije“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Čmelik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc.Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Fuad Gaši, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu Bosna i Hercegovina 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Ivan Pejić, MZOS 
2. prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Saša Paprika, dipl.ing.agr. 
Varijabilnost sekvence kontrolne regije mitohondrijske DNA autohtonih hrvatskih pasmina goveda 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. doc.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet Slovenija 
3. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof. dr. sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada i imenovanje Povjerenstva za obranu predloženog doktorskog 
rada 
Goran Fruk, dipl.ing.agr. 
„Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica, var. 
nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja „ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. doc. dr. sc.  Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Janez Hribar, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
3. doc.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor:prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulte 
 
Točka 9. 
Rukopisu pod nazivom "Priručnik za vježbe iz modula molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji", 
autorice doc. dr. sc. Mirne Mrkonjić Fuka, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Rukopisu pod nazivom "Osnove računovodstva i financijska analiza poljoprivrednog gospodarstva" 
autora prof. dr. sc. Zorana Grgića, dr. sc. Vesne Očić i dr. sc. Branke Šakić Bobić, odobrava se 
korištenje naziva udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
 
Točka 10. 
Imenuju se Članova Odbora i Povjerenstava umjesto članova kojima je prestao radni odnos radi 
odlaska u mirovinu. 
Odbor za nastavu i izbor nastavnika - umjesto prof.dr.sc. Vesne Pavić imenuje se prof.dr.sc. Zlatko 
Janječić. 
Odbor za organizaciju financije i investicije – umjesto izv.prof.dr.sc. Josipa Borošića imenuje se 
doc.dr.sc. Nikica Šprem. 
Odbor za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i znanstvena zvanja – umjesto prof.dr.sc. Vesne 
Pavić imenuje  se doc.dr.sc. Miljenko Konjačić. 
Odbor za poslijediplomske specijalističe studije i magisterije – umjesto prof.dr.sc. Vesne Pavić imenuje  
se prof.dr.sc. Boro Mioč. 
Povjerenstvo za predlaganje godišnjih nagrada, odlikovanja i sličnih javnih priznanja – umjesto 
prof.dr.sc. Vesne Pavić, prof.dr.sc. Stjepana Mužica, prof.dr.sc. Ivana Pejića kojem prava i obveze iz 
radnog odnosa miruju temeljem sporazuma, imenuju se  prof. dr. sc. Stjepan Husnjak, prof.dr.sc. 
Roman Safner i prof.dr.sc. Jasminka Butorac, prof.dr.sc. Edi Maletić, imenuje se za predsjednika 
Povjerenstva za predlaganje godišnjih nagrada, odlikovanja i sličnih javnih priznanja. 
Povjerenstvo za preraspodjelu prostora – umjesto prof.dr.sc. Stjepana Mužica imenuje se prof.dr.sc. 
Zlatko Janječić. 
Povjerenstvo za strateško planiranje – umjesto izv.prof.dr.sc. Josipa Borošića imenuje se prof.dr.sc. 
Tomislav Treer.  
Odbor za etiku – imenuju se: izv.prof.dr.sc. Romana Caput Jogunica, predsjednica povjerenstva – 
zamjenica članice prof.dr.sc. Snježana Kereša, izv. prof. dr. sc. Mihaela Britvec, članica - prof. dr. sc. 
Tomislav Treer zamjenik članice, doc. dr. sc. Željka Zgorelec , članica - doc. dr. sc. Ivana Šestak , 
zamjenica članice,  doc. dr. sc. Miroslav Poje, član -  doc. dr. sc. Petra Pereković , zamjenica člana, dr. 
sc. Jerko Markovina, član - Marin Mihaljević-Žulj, dipl. ing. agr., zamjenica člana. 
Lucija Skočibušić studentica  članica, I. godine diplomskog studija Agroekologija - Mara Merlak 
studentica II. godine preddiplomski studij Biljne znanosti, zamjenica članice. 
Imenuje se prof.dr.sc. Đurđicu Žutinić članicom Vijeća poslijediplomksog doktorskog studija 
Poljoprivredne znanosti. 
 
Točka 11. 
Dr. sc. Dubravka Mandušić izabire se  na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Društvenih znanosti, 
znanstveno polje: Informacijske i komunikacijske znanosti, na Zavodu za informatiku i matematiku, na 
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Točka 12. 
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 u punom radnom vremenu, na vlastita 
sredstva, na Zavodu za mljekarstvo. 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
2. dr. sc. Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
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3. dr. sc. Šimun Zamberlin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 13. 
Obustavlja se dio javnog Natječaja za popunu upražnjenog radnog mjesta u stručnom zvanju i na 
radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za opću 
proizvodnju bilja pod točkom 2., obzirom da nijedan kandidat nije zadovoljio uvjetima natječaja. 
Točka 2. natječaja glasi: u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju u znanstvenom području biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, u Zavodu za 
opću proizvodnju bilja na određeno vrijeme od tri mjeseca, u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj; 
a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 86 od 18.7.2014., Večernjem listu od 18.7.2014., 
EURAXESS portalu 18.7.2014., web stranici Fakulteta i stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. 

 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

Dekanica: 
 
 
                                                                                                                  

Prof. dr. sc. Tajana Krička 


