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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  2014./2015., održane 2. lipnja  2015. 
 
Točka 2.   
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora 
Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo 
Redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: 
Ekonomika - reizbor prof.dr.sc. Zoran Grgić 
Povjerenstvo za izbor: 
1. prof.dr.sc. Vjekoslav Par, Sveučilište u Zagrebu Agronomski  fakultet 
2. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Ivan Štefanić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
 
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ekonomika na 
Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo 
 
Poništava se dio javnog Natječaja za izbor jednog izvršitelja na znanstveno-nastavno radno mjesto 
docenta u Zavodu za marketing u poljoprivredi, pod točkom: 
2. znanstveno-nastavno radno mjesto docent u Zavodu za marketing u poljoprivredi u znanstvenom 
području: biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, grana: ekonomika, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu – 1 izvršitelj; a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 136 od 
19.11.2014., Večernjem listu od 19.11.2014., EURAXESS portalu 19.11.2014., web stranici Fakulteta i 
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
Imenuje se stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u  suradničko zvanje i na radno mjesto: 
Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku 
Višeg asistenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Genetika 
1. prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc.Ivan Pejić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za znanost i tehnologiju 
3. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
dr. sc. Krešimir Čopec – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Silvio Košutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
dr. sc. Igor Kovačev – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Silvio Košutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
dr. sc. Dalibor Bedeković – izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području: Biotehničke 
znanosti, polje: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Zlata Kralik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 

 
Nastava i studenti 
Daje se suglasnost prof.dr.sc. Romanu Safneru za održavanje 4 sata predavanja na Stručnom studiju 
za izobrazbu trenera na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakultetu u ljetnom semestru  
2014./2015. akademske godine. 
 
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa za akademsku godinu 2015./2016.  
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Studenti (apsolventi) koji su prvi puta upisali prvu godinu diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta akademske godine 2011./2012., 2012./2013. i 2013./2014. oslobođeni su 
plaćanja participacije troškova prenošenja neobranjenog diplomskog rada 30 ECTS-a, pod uvjetom da 
do 30.9.2015. uredno izvrše studentske obveze (položeni svi ispiti, obavljena stručna praksa, 
prijavljena i prihvaćena tema diplomskog rada). 
 
Prihvaća se prijedlog povjerenstva za ocjenu studentski radova za dodjelu Rektorove nagrade u ak. 
god. 2014./2015: 

 
 
Točka 3. 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvene novakinje Dore Tomić, mag. ing. prosp. arh.  za razdoblje od 
15.5.2014. do 20.5.2015. godine, mentorice doc.dr.sc. Sonje Butula. 
 
Prihvaća se Izvješće o radu znanstvenog novaka Saše Prđuna, dipl.ing. za razdoblje od 15.5.2014. do 
20.5.2015. godine, mentora izv.prof.dr. sc. Dragana Bubala. 
 
Točka 4. 
Fakultetsko vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Plana nabave.  
 
Točka 5. 
Odobrava se znanstvenom novaku dr. sc. Tomislavu Kažiji plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja na University of Ljubljana Biotechnical Faculty, Slovenija, u razdoblju od 14. rujna do 15. 
prosinca 2015.  
 
Odobrava se doc. dr. sc. Ivici Kosu plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
Mendel University in Brno, Faculty of Agronomy, Češka u razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 
2016.  
 
Točka 6. 
Postupku izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika:  
1. dr.sc. Goran Fruk 
2. dr.sc. Iva Dolenčić Špehar 
3. dr.sc. Ivana Prusina 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
a) Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivica Aničić, prof.dr.sc. Tomislav 
Treer, prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
Dr. sc. Daniel Matulić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Ribarstvo, Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
b) Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Branka Aničić, doc.dr.sc. Petra 
Pereković, prof.dr.sc. Davorin Gazvoda, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
Dr. sc. Iva Rechner Dika, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentica iz 
znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Krajobrazna arhitektura, 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

1. Valentina 
Šoštarčić 

Biološki parametri toploljubivih 
korovnih vrsta: transfer AlertInf modela 
iz Italije u Hrvatsku 

doc. dr. sc. Maja 
Šćepanović 

4,29 

2. Sara 
Malešević 

Morfološka raznolikost tradicijskih 
kultivara graha (Phaseolus vulgaris L.) 

doc. dr. sc. Klaudija 
Carović Stanko 

4,27 

3. Luka 
Brezinščak, 
Lucija Denona, 
Lucija 
Skočibušić 

Održivost agroekosustava Vranskog 
bazena: izvori onečišćenja iz 
poljoprivrede i pritisci na vodne 
resurse 

prof. dr. sc. Davor 
Romić 

4,26 

4. Maja 
Lipovšćak 

Utjecaj veličine farme, sezone i stadija 
laktacije na sadržaj ureje u mlijeku 
holstein krava 

prof. dr. sc. Ante 
Ivanković 

4,24 
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c) Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, 
prof.dr.sc. Ivica Kisić 
dr. sc. Marko Petek, izabere u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog 
područja: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 8. 
Prijava teme doktorskog rada 
Darko Cenbauer, dipl. ing. agr. 
„Evaluacija klonskih kandidata sorte Graševina (Vitis vinifera L.) izdvojenih u kutjevačkom vinogorju“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
2. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
3. dr.sc. Goran Zdunić, viši znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
mentor: doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Siniša Matutinović, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj sastava i količine ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira“   
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                                
2. izv.prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                               
3. prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentor: izv.prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mladen Zovko, dipl.ing.agr.   
„Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dva ekološki različita uzgojna 
područja“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                               
2. izv.prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet 
mentori: 
1. prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ivan Ostojić, Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Marina Tomić, mag.ing.agr. 
„Primjena teorije planiranog ponašanja u etnocentričnom kupovnom ponašanju“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet           
2. doc.dr.sc. Margareta Jelić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
3. doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet           
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Željko Andabaka, mag.ing.agr  
„Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet            
2. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet           
3. doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
mentor: prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ana Marija Jagatić Korenika, dipl.ing.agr.           
„Utjecaj hladne maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina kultivara Pošip, Maraština 
Malvazija,  Kraljevina i Škrlet (Vitis vinifera L.)“   
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Ana Lovrić, mag.ing.agr. 
„Učinak selekcije kod visoke i niske razine gnojidbe dušikom na prinos i pekarsku kakvoću ozime 
pšenice“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Katarina Jukić, znanstvena suradnica, Bc Institut, Dugo Selo 
mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Igor Palčić, mag.ing.agr. 
„Utjecaj gnojidbenih tretmana na koncentracije minerala i organskih kiselina u vinu cv. Malvazije 
Istarske (Vitis vinifera L.) s različitih terroira“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
2. doc.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Sanda Rončević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički  fakultet 
mentorica:prof. dr. sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ana (Sabljo) Mandić, dipl.ing.agr. 
Učinak tri ciklusa rekurentne selekcije na prinos zrna i otpornost na trulež stabljike u M3S populaciji 
kukuruza per se i njenim test- križancima  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. dr. sc. Vinko Kozumplik, professor emetirus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Ivica Buhiniček, znanstveni savjetnik, Bc institut 
mentor: prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Monika Zovko, dipl.ing.agr.  
„Procjena rizika zaslanjivanja i mobilnosti metala u poljoprivrednim tlima priobalnih riječnih dolina“  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Marija Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zed Rengel, The University of Western Australia 
mentor: prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Darija Bilandžija, dipl.ing.agr. 
„Emisija ugljikovog dioksida pri različitim načinima obrade tla“ 
Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 
2. dr.sc. Branka Ivančan-Picek, viša znanstvena suradnica, Državni hidrometeorološki zavod 
3. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
 
Maja Čačija, dipl.ing.mol.biol. 
„Distribucija i dominantnost  imaga i ličinki vrsta roda Agriotes (Coleoptera: Elateridae) u kontinentalnoj 
Hrvatskoj“ 
Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos Agro d.d. 
2. dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković 
3. doc.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Danijela Janjanin, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina 
(Vitis sp.)“ 
Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet          
2. dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
3. 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 
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Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Darija Bilandžija, dipl.ing.agr. 
„Emisija ugljikovog dioksida pri različitim načinima obrade tla“ 
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. dr.sc. Branka Ivančan-Picek, viša znanstvena suradnica, Državni hidrometeorološki zavod 
3. prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Maja Čačija, dipl.ing.mol.biol. 
„Distribucija i dominantnost  imaga i ličinki vrsta roda Agriotes (Coleoptera: Elateridae) u kontinentalnoj 
Hrvatskoj“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Chromos Agro d.d. 
2. dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković 
3. doc.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Danijela Janjanin, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj folijarne gnojidbe dušikom na udio pojedinih dušičnih spojeva u moštu i vinu sorte Graševina 
(Vitis sp.)“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada u sastavu:  
1. izv.prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet           
2. dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
3. 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 
 
Točka 10. 
Misija Posvećeni smo izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka, razvoju i širenju znanstvenih i stručnih 
spoznaja iz područja agronomije i srodnih znanosti. Primjenom najviših akademskih standarda 
omogućujemo studentima stjecanje kompetencija utemeljenih na suvremenim znanstvenim 
spoznajama, za dobrobit društva.  
Vizija Agronomskog fakulteta jest strateški se pozicionirati kao vodeća visokoškolska ustanova u 
hrvatskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te kao međunarodno prepoznata i priznata 
znanstveno-nastavna institucija.  
Osnovne vrijednosti:  
- Znanje, mudrost i humanost („Cognitio, Sapientia, Humanitas“);  
- Uvažavanje bogatstva akademske tradicije;  
- Edukacija utemeljena na novim znanstvenim spoznajama i inovacijama kao najveća vrijednost koju  
dajemo društvu;  
- Pravila i procedure najviših etičkih standarda u svim područjima našeg djelovanja;  
- Trajno unaprjeđenje kvalitete u svim područjima djelovanja;  
- Sloboda izražavanja misli i govora;  
- Tolerancija prema različitostima;  
- Socijalna pravednost;  
- Fleksibilnost i prilagodljivost;  
Ciljevi  
- Osigurati učinkovitost organizacije i poslovanja Fakulteta;  
- Kvalitetnim studijskim programima i programima cjeloživotnog učenja omogućiti studentima, 
agronomskim stručnjacima i svim dionicima obrazovanja vrhunsku izobrazbu te stjecanje najnovijih 
znanstvenih i stručnih znanja i vještina;  
- Povećati kvalitetu u svim područjima djelovanja;  
- Poticati znanstvenu izvrsnost, inovativnost u istraživanjima i suradnju s gospodarstvom;  
- Pridonijeti održivom razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.  
- Unaprijediti međunarodnu suradnju u nastavnom i znanstveno istraživačkom  
Prihvaća se Misija, Vizija temeljnih vrijednosti i Ciljevi Sveučilišta u Zagrebu   Agronomskog fakulteta 
za razdoblje 2016.-2020. 
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Točka 11. 
Prihvaća se Godišnje izvješće Fakulteta za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2014. 
 
Točka 12. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor tri poslijedoktoranda na radno mjesto I. vrste u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, na projektu HR.3.2.01-0131. Istraživačke stipendije za profesionalni 
razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:  
1. prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof. dr. sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva doktoranda i jednog poslijedoktoranda na radno mjesto I. vrste 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, u znanstvenoj grani: Fitomedicina,  na projektu 
HR.3.2.01-0071. Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:  
1. prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv. prof. dr. sc. Dinka Grubišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof. dr. sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto administrativni koordinator na 
projektima HR.3.2.01-0131. i HR.3.2.01-0071.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:  
1. prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. Vesna Karačić, dipl.oec.  
 
Točka 13. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Tajani Krička, dekanici  Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za pravne radnje u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 do 3.000.000,00 kuna u 
postupku izrade projekta: HR.3.2.01-0071 „Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem 
kroz istraživački program u fitomedicini". 
Predviđeni iznos projekta je 1,579.635.00 kuna, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Renata Bažok. 
 
Točka 14. 
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, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
mljekarstvo. 
 
Točka 15. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo 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, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
 
Točka 16. 
Filip Varga, mag.bio.exp. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Sjemenarstvo, na određeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za sjemenarstvo. 
 
 
 
         


