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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 
8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2014./2015., održane 5. svibnja  2015.  
 
Točka 2.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje i na 
radno mjesto: 
Zavod za sjemenarstvo 
Docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Sjemenarstvo 
1. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Klaudija Carović Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Zavod za sjemenarstvo 
Suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, 
grana: Sjemenarstvo 
1. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Klaudija Carović Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
Zavod za specijalno stočarstvo 
Docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo 
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Zavod za specijalno stočarstvo 
Suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, 
grana: Stočarstvo 
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:  
Zavod za voćarstvo 
Docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Voćarstvo 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
dr.sc. Marin Mihaljević Žulj – izbor u znanstveno zvanje: znanstveni suradnik u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki  fakultet 
3. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Nastava i studenti 
Prihvaćaju se aktivnosti za akademsku godinu 2014./2015. unutar odabranih ciljeva iz Ugovora o 
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 
2013./2014. 2014./2015. 
 
(Grupa A ciljeva) 
Opći cilj 1. Stjecanje kvalifikacija kroz kraće razdoblje studiranja, u skladu s trajanjem predviđenim 
studijskim programom.  
Opći cilj 2. Olakšavanje pristupa studiju podzastupljenim skupinama studenata, specifični cilj: 
olakšavanje pristupa studiju za osobe studentima s invaliditetom 
Opći cilj 3.  Povećanje broja osoba sa završenim studijem u STEM područjima 
Opći cilj 5.  Studijski programi su utemeljeni na principu ishoda učenja 
 
 
 
 



 2

(Grupa B ciljeva)  
Posebni cilj 1: povećanje utjecaja studentskih evaluacija nastavnika i nastave. Aktivnosti iz odabranih 
ciljeva uspješno su izvršene tijekom akademskih godina 2012./2013. i  2013./2014.o čemu je 
Sveučilištu u Zagrebu dostavljeno Izvješće. 
 
Za akademsku godinu 2014./2015. planiraju se aktivnosti unutar odabranih ciljeva:  
(Grupa A ciljeva) 
Cilj 1. Izrada promotivnih materijala  za studij. Ciklus radionica o samozapošljavanju. Organizacija 
pozvanih predavanja stručnjaka iz prakse o mogućnostima zapošljavanja agronoma. Demonstrature iz 
Kemije i Matematike kao oblik pomoći studentima slabijeg predznanja. Izrada e-kolegija, podizanje e-
kolegija s razine 1. na 2. i s 2. na 3. razinu. Informatizacija fakultetskih dvorana i laboratorija (bežični 
pristup internetu). Nabava servera na kojem su aplikacije vezane uz nastavni proces, stranice 
studentskih udruga i e-kolegije. Oprema učionice za e-učenje. Studentski stručni rad u sklopu 
praktične nastave. Studentski projekti: radionice, časopisi ili web-stranica. Izrada brošure „Vodič za 
brucoše“. Tjedan aktivnosti za brucoše - upoznavanje brucoša sa studiranjem na Agronomskom 
fakultetu.  
Cilj 2. Nabava udžbenika za  studente slabijeg imovinskog stanja. Organizacija tribine i edukacija 
nastavnika i administrativnog osoblja te studenata o podzastupljenim studentima i potrebama 
studenata s invaliditetom. 
Cilj 3. Organizacija manifestacije „Dan otvorenih vrata Agronomskog fakulteta“. 
PredstavljanjeFakulteta na „Smotri Sveučilišta. Organizacija „Dana karijera“ na Agronomskom 
fakultetu. 
Cilj 5.  Razvoj programa studentske prakse. Radionica studenata na Rabu. Nastava u praktičnim 
uvjetima (tehničko tehnološka analiza, savjetodavstvo i projektni menadžment na poljoprivrednom 
gospodarstvu). Terenska nastava (praktične vježbe iz tehnologije uzgoja). Sudjelovanje studenata na 
međunarodnim konferencijama, znanstvenim i stručnim skupovima.  
(Grupa B ciljeva) 
Cilj 1. Provođenje ankete anketa - procjena studentskog radnog opterećenja ECTS bodova. 
Organizacija predavanja i radionice na temu promocije studentske ankete te analize dosadašnjih 
anketa. 
 

Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje dr. sc. Zvjezdane Marković  za razdoblje od rujna  
2013.  do rujna  2014.  godine, mentorice prof. dr. sc. Jasminke Karoglan Kontić. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje dr. sc. Ane Kaić  za razdoblje od veljače 2014. do 
veljače 2015. godine, mentora prof. dr. sc. Bore Mioča. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Ante Kasapa, dipl. ing. za razdoblje od veljače 2014. 
do veljače 2015. godine, mentora prof. dr. sc. Bore Mioča. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Darije Bendelja Ljoljić, dipl. ing.  za razdoblje od 
ožujka 2014. do ožujka 2015. godine, mentora prof. dr. sc. Nevena Antunca. 
 

Točka 4.  
Otpisuju se potraživanja za partnere kako slijedi: 
 
MCOM d.o.o. (Zavod za mljekarstvo)   6.309,70 kn 
Sjemenara Zagreb (Zavod za ishranu bilja)   5.000,00 kn 
Agromeđimurje Čakovec (Zavod za ishranu bilja)  3.413,25 kn 
Sizim (Zavod za hranidbu životinja)             76.650,00 kn 
IGH d.d. (Zavod za melioracije, Zavod za pedologiju)   129.382,25 kn 
Euroulja d.o.o. (Tajništvo)             114.608,92 kn 
Mikra Matic d.o.o. (Tajništvo)                                     915.123,03 kn 
Ukupno za otpis:            1.250.487,15 kn 
 
Prihvaća se specifikacija troškova vezano za trošenje prihoda od kamata na oročena sredstva u 
iznosu 206.297,00 kuna.  

 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
a) Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Mirjana 
Herak Ćustić, izv.prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 
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dr. sc. Sanja Fabek, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Povrćarstvo, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
b) Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, izv.prof.dr.sc. 
Aleksandra Bensa, prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
dr. sc. Danijela Jungić, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. Zakona, u znanstveno-
nastavno zvanje docentice, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto. 
 
Točka 8. 
Prijava teme doktorskog rada 
Mr.sc. Jasmina Družić, dipl.ing.agr. 
„Bioaktivne komponente u plodovima i kemotipizacija eteričnih ulja gorke (Citrus aurantium L.) i sorata 
slatke naranče (Citrus sinensis L. Osbeck)“   
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
 1. izv.prof.dr.sc. Nadica Dobričević Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet             
 2. izv.prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet           
 3. dr.sc. Marin Roje, viši znanstveni suradnik Institut Ruđer Bošković 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Sandra Voća,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet             
2. prof.dr.sc. Igor Jerković, Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet 
 
Josipa Perković, dipl.ing.agr. 
„Učinci gnojidbe dušikom i malčiranja na vegetativna, fiziološka i organoleptička svojstva te 
komponente prinosa lubenice (Citrullus lanatus L.)“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Dean Ban, znanstveni savjetnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
mentori: 
1. izv. prof. dr. sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
2. doc. dr. sc . Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Danijela Janjanin, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina 
(Vitis sp.)“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
dr.sc. Marko Petek, viši znanstveni suradnik, Ministarstvo poljoprivrede 
mentori: 
1. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Esme Johanna Marčelja, dipl. ing.biol. 
„Kondicioniranje europske plosnate kamenice (Ostrea edulis L. 1758) za izvansezonski mrijest u 
zatvorenom recirkulacijskom sustavu“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Ivica Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakulte           
2. doc.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Dubrovniku 
3. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori:  
1. izv. prof. dr. sc. Jurica Jug-Dujaković, Sveučilište u Dubrovniku  
2. doc.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Sanja Radman, mag. ing. agr. 
„Utjecaj gnojidbe dušikom i načina uzgoja na kemijski sastav dvodomne koprive (Urtica dioica L.)“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Nikola Bilandžija, dipl.ing.agr. 
„Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i 
agroekološkim uvjetima“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu  Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
 
Igor Bogunović, dipl.ing.agr. 
„Promjene fizikalnih značajki tla pri različitim načinima obrade“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc. dr.sc. Rok Mihelič, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
4. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ivan Juran, dipl.ing.agr. 
„Velika (Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837) i mala (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) 
repičina pipa – biologija, ekologija i suzbijanje“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv. prof. dr. sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Mirjana Brmež, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  
3. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Lidija Svečnjak, dipl.ing.agr. 
„Infracrvena spektroskopija u identifikaciji botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Snježana Miljanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Goran Baranović, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković 
 
Jana Šic Žlabur, prof.biol. i kem. 
Utjecaj bioaktivnih komponenata stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) na kvalitetu voćnog soka 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Nadica Dobričević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mladen Brnčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Kristijan Valkaj, dipl.ing.agr. 
„Međimurski sir turoš u odnosu na varaždinsku prgicu i bjelovarski kvargl – kvalitativne razlike“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Goran Baranović, znanstveni savjetnik Institut Ruđer Bošković 
3. izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Nikola Bilandžija, dipl.ing.agr. 
„Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i 
agroekološkim uvjetima“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Stjepan Sito, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Ćosić, Sveučilište u Zagrebu  Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. prof.dr.sc. Darko Kiš, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
 
Igor Bogunović, dipl.ing.agr. 
„Promjene fizikalnih značajki tla pri različitim načinima obrade“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. prof. dr. sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc. dr.sc. Rok Mihelič, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet 
4. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
5. prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ivan Juran, dipl.ing.agr. 
„Velika (Ceutorhynchus napi Gyllenhal, 1837) i mala (Ceutorhynchus pallidactylus Marsham, 1802) 
repičina pipa – biologija, ekologija i suzbijanje“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv. prof. dr. sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Mirjana Brmež, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  
3. prof. dr. sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Lidija Svečnjak, dipl.ing.agr. 
„Infracrvena spektroskopija u identifikaciji botaničkog i zemljopisnog podrijetla meda“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Marija Bujan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Snježana Miljanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Goran Baranović, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković 
 
Jana Šic Žlabur, prof.biol. i kem. 
Utjecaj bioaktivnih komponenata stevije (Stevia rebaudiana Bertoni) na kvalitetu voćnog soka 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Nadica Dobričević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori: 
1. izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Mladen Brnčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Kristijan Valkaj, dipl.ing.agr. 
„Međimurski sir turoš u odnosu na varaždinsku prgicu i bjelovarski kvargl – kvalitativne razlike“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr.sc. Goran Baranović, znanstveni savjetnik Institut Ruđer Bošković 
3. izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Točka 10. 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora predstavnika u Fakultetsko  vijeće Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta (dalje u tekstu: Fakultet) za akademske godine 2015./2016.- 
2016./2017.-2017./2018., prof.dr.sc. Vjekoslav Par, predsjednik povjerenstva, prof.dr.sc. Marijana 
Barić, članica, prof.dr.sc. Lepomir Čoga, član, izv.prof.dr.sc. Sandra Voća, članica, doc.dr.sc. Biserka 
Kolarec, članica 
Postupka izbora provest će se 9.6.2015. u vremenu od 9-12 sati u Maloj vijećnici Fakulteta. 
 
Točka 12. 
Lidija Svečnjak, mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Stočarstvo, na određeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo i specijalnu zoologiju. 
 
Točka 13. 
Dr. sc. Darija Lemić izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničkom zvanju – viši asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Fitomedicina, na određeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
 
Točka 14. 
Dr. sc. Helena Bakić izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: 
Poljoprivreda na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za melioracije. 
 
Točka 15. 
Dr. sc. Ivana Pajač Živković izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – viši stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za poljoprivrednu 
zoologiju. 
 
Točka 16. 
Dr. sc. Tomislav Kos izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u 
sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
Poljoprivreda, na projektu INSECT LIFE 13 ENV/HU/001092 „ Innovative Realtime Senzoring of 
Insects“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju,  
koordinatorica projekta: prof.dr.sc. Božena Barić. 
 
Točka 17. 
Dr. sc. Ana Barešić poslijedoktorandica, izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na projektu HRZZ “Genetic basis of 
bioactive nutrient content in Croatioan common bean landraces”, na određeno vrijeme, voditeljica 
projekta:  doc. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko. 

 
 
 
         
 
 
 


