
                                                                                                                                                                                           
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/15-02/06 
URBROJ: 251-71-01-17-27   
Zagreb, 2.11.2017. 
 

POZIV  
 

na 2. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 7.11.2017., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 3.10.2017.; web 
  2.  Aktivnosti Fakulteta u izradi Samoanalize 
  3.  a) Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika i Odbora za znanost i istraživanje; web 
       b) Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  4.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  5.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  6.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom 
  7.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju 
  8.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  9.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       redovite profesorice – izv.prof.dr.sc. Nina Toth 
10.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
11.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.agr.  
       „Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske 
       analize“ 
12.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta radi 
       potpisivanju ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Bioraznolikost 
       i molekularno oplemenjivanje bilja“ 
13.  Imenovanje članova vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti;  
       web 
14.  Predstavnici studenata u Fakultetskim tijelima; razrješenje/imenovanje; web 
15.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
      suradničkom zvanju – poslijedoktoranda, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
      znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija, na određeno vrijeme, u 
      punom radnom vremenu, u Zavodu za mikrobiologiju; web 
16.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
      suradničkom zvanju – asistenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
      znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno 
      vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću proizvodnju bilja, web 
17.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
      suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
      polju: Arhitektura i urbanizam, znanstvenoj grani: Arhitektonsko projektiranje, na određeno 
      vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu 
      umjetnost; web 
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18.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
       znanstvenom polju: Poljoprivreda, za rad na projektu H2020 „Growing Advanced industrial 
       Cropson marginal lands for biorEfineries“ – GRACE, na teret sredstava projekta i na rok 
       koliko traje znanstveni projekt, u punom radnom vremenu. Voditeljica projekta: doc.dr.sc. 
       Vanja Jurišić; web 
19.  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 
2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 7. studenoga 2017.  
 
Točka 3a. 
Prioritetna lista napredovanja u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju za 
2018. godinu. 
 

Kandidati 
A 

 Potrebe AF 
B 

 Osobna 
postignuća 

C  
Doprinos radu 
Sveučilišta i AF 

UKUPNO

Tomislav Jemrić 10,26 51,60 3,70 65,56

Hrvoje Šarčević 8,10 40,80 4,20 53,10
 
Prioritetna lista napredovanja u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor za 2018. godinu. 
 
 

Kandidati 
A 

 Potrebe AF 
B 

 Osobna 
postignuća 

C  
Doprinos radu 
Sveučilišta i AF 

UKUPNO

Danijel Karolyi 9,72 46,80 6,80 63,32

Krešimir Salajpal 10,80 44,40 5,10 60,30

Gabrijel Ondrašek 8,10 30,00 12,20 50,30

Dinka Grubišić 12,60 31,20 4,50 48,30

Zoran Luković 5,40 33,60 8,70 47,70

Edyta Đermić 8,64 32,40 3,70 44,74
 
Prioritetna lista napredovanja u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor za 2018. godinu. 
 
 

Kandidati 
A 

 Potrebe AF 
B 

 Osobna 
postignuća 

C  
Doprinos radu 
Sveučilišta i AF 

UKUPNO

Darko Preiner 10,26 46,80 5,40 62,46

Klaudija Carović Stanko 6,30 46,80 2,40 55,50

Darko Vončina 9,00 38,40 4,00 51,40

Ivica Kos 5,40 34,80 9,50 49,70
Dubravka Dujmović Purgar 9,90 25,20 4,10 39,20

Goran Kiš 8,28 15,60 5,10 28,98
 
Prioritetna lista napredovanja u suradničko zvanje poslijedoktorand za 2018. godinu. 
 
 

Kandidati 
A 

 Potrebe AF 
B 

 Osobna 
postignuća 

C  
Doprinos radu 
Sveučilišta i AF 

UKUPNO

Mateja Jež Rogelj 9,00 16,80 0,00 25,80

Tihana Kovačićek 9,00 8,40 0,00 17,40
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Prioritetna lista zapošljavanja u suradničko zvanje asistenta za 2018. godinu. 
 
 

Nazin zavoda Mentor 
A 

Potrebe AF 

B 
Procjena 
mentora 

UKUPNO 

Zavod za opće stočarstvo Ino Čurik 25 42,50 67,5 
Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo 
i specijalnu zoologiju 

Marina Piria 21,37 32,40 53,77 

Zavod za ishranu bilja Milan Poljak 29,09 24,28 53,37 

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja Marina Vranić 18,18 24,28 42,46 

Zavod za hranidbu životinja Kristina Kljak 16,37 16,5 32,87 
 
 
 
  broj nastavnika 

prijavljeno na prioritetnu 
listu 

koeficijent potreban za 
napredovanje u traženo 

zvanje 

ukupno 
potreban 
koeficijent 

Redoviti profesor - trajno 2 0,533 1,066 

Redoviti profesor 6 0,388 2,328 

Izvanredni profesor 6 0,194 1,164 

Poslijedoktorand 2 0,194 0,388 

Ukupno za napredovanje:                                                                                                          4,946        

Asistent 2 1,406 2,812 

Sveukupno potrebno za napredovanje i zapošljavanje:                                                             7,758       

 
 
Točka 3b. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje: 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju - redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja, na neodređeno vrijeme s 
punim radnim vremenom. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za vinogradarstvo i 
vinarstvo.  
Imenuju se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2.  izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3.  izv.prof dr.sc. Dunja Leljak Levanić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet  
 
Pokreće se postupak reizbora 
Pokreće se postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Stjepana Sita, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: 
1. prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Mladen Jurišić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
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Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje: 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Tanje Gotlin Čuljak imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Ivane Vitasović Kosić imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Na temelju zahtjeva dr. sc. Josipa Ferria imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja 
Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
1. izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Alen Soldo, Sveučilište u Splitu 
 
Povjerenstva će temeljem dokumentacije koju su dostavili pristupnici, procijeniti ispunjavaju li uvjete za 
izbor u predložena znanstvena zvanja, a sukladno odredbama članka 32. stavka 2. Zakona i sukladno 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja  (NN 84/05, 100/06, 138/06, 42/07, - OUSRH, 
120/07, 71/10, 116/10, 38/11 i NN 28/2017).   
Povjerenstva  su dužna u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću pisano 
izvješće s obrazloženjem. 
 
Nastava 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Marini Vranić i prof.dr.sc. Josipu Leti  za sudjelovanje u izvođenju 
praktičnog dijela nastave u akademskoj godini 2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu Veterinarskom 
fakultetu iz predmeta; Primijenjena hranidba, Uzgoj i proizvodnja životinja i Higijena i držanje životinja, 
bez nastavnog opterećenja. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 
2017./2018. na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Geografskom odsjeku, 
studij: Geografija, smjer: Fizička geografija s geoekologijom; prof.dr.sc. Stjepanu Husnjaku, 30 sati 
predavanja iz kolegija Pedogeografija, doc.dr.sc. Danijeli Jungić 15 sati vježbi iz kolegija 
Pedogeografija. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 2017./2018. na 
Sveučilištu u Zagrebu Akademiji likovnih umjetnosti na integriranom preddiplomskom i diplomskom 
sveučilišnom studiju Konzerviranje i restauriranje umjetnina; izv.prof.dr.sc. Tatjani Prebeg, 8 sati 
predavanja i 6 sati vježbi iz predmeta Biologija. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 2017./2018. na 
Veleučilištu „Marko Marulić” u Kninu na preddiplomskom stručnom studiju Poljoprivreda krša Stočarstvo 
krša, nastavnicima kako slijedi: 
- prof.dr.sc. Zlatko Janječić - Kunićarstvo -  40 sati predavanja i 10 sati vježbi , Peradarstvo -  80 sati  
  predavanja i 10 sati vježbi 
- izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić - Govedarstvo  - 40 sati predavanja i 10 sati vježbi,  Upravljanje  
  farmom - 40 sati predavanja i 10 sati vježbi  
- prof.dr.sc. Boro Mioč - Ovčarstvo - 80 sati predavanja 
- prof.dr.sc. Ante Ivanković - Govedarstvo - 40 sati predavanja i 10 sati vježbi 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 2017./2018. na 
Sveučilištu u Mostaru Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu - studiji Agronomija i 
Bilinogojstvo, nastavnicima kako slijedi:   
- prof.dr.sc. Milan Mesić - Agroklimatologija - 30 sati nastave 
- prof.dr.sc. Tihomir Miličević - Fitopatologija - 20 sati nastave,  Fitofarmacija - 8 sati nastave, 

Specijalna fitopatologija - 10 sati nastave 
- prof.dr.ac. Stjepan Pliestić - Prerada i skladištenje biljnih proizvoda - 30 sati. 
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Imenuje se doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko članicom Vijeća preddiplomskog studija Biljne znanosti. 
Imenuje se prof.dr.sc. Boro Mioč članom Vijeća preddiplomskog studija Ekološka poljoprivreda. 
Pokreće se izvannastavna aktivnost: Gljivarska grupa. Voditelj: doc.dr.sc. Ivan Širić. 
 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Marije Cerjak o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2016./2017. (Sabbatical). 
Prihvaća se Izvješće izv.prof.dr.sc. Stjepana Sita o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2016./2017. (Sabbatical). 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Tihomira Miličevića o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja 
slobodne studijske godine 2016./2017. (Sabbatical). 
  
Točka 4. 
Daje se suglasnost Zavodu za specijalno stočarstvo za suorganizaciju radionice:   
Voditelj prof. dr. sc. Ante Ivanković - dvodnevna radionica asocijacije Europske mreže nacionalnih 
koordinatora za genetske resurse (European Regional Focal Point; ERFP)  kroz ustupanje fakultetskih 
prostora (Velika vijećnica, Mala vijećnica i Jazibina) u razdoblju od 25.  do 26. kolovoza 2018.  

 
Voditeljica - doc. dr. sc. Jelena Ramljak jednodnevni sastanak radne skupine  European Regional Focal 
Point (ERFP) Ex-situ u drugoj polovici travnja 2018., ustupanje Fakultetskog prostora (Velika vijećnica)  
 
Točka 5. 
Izmjena i dopuna Plana nabave: 
Dopuna vrijednosti za predmet nabave: Namještaj za nastavne potrebe i obrazovnu namjenu, 
evidencijski broj JN150, povećava se vrijednost nabave za 59.000,00 kn i iznosi 126.500,00 kn bez 
PDV-a,  
Brisanje stavke predmeta nabave: Usluge u izvedbi poljskih pokusa za projekt AGRO-DROUGHT-
ADAPT, evidencijski broj MV034, u vrijednosti nabave 431.500,00 kn bez PDV-a, 
Uvođenje novog predmeta nabave: Usluge u izvedbi poljskih pokusa za projekt AGRO-DROUGHT-
ADAPT, evidencijski broj nabave: VK414, u vrijednosti nabave 431.500,00 kn bez PDV-a. 
Uvedenim izmjenama i dopunama plana nabave povećava se ukupna vrijednost nabave za 59.000,00 
kn i sada iznosi 44.272.790,00 kn bez PDV-a. 
 
Otpisuju se potraživanja prema tvrtki  „Drveni šestar” d.o.o. u iznosu od 1.151.703,52 kuna. 

 
Točka 8. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice: 
Pristupnica udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 106/06). 
izv.prof.dr.sc. Nina Toth - od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava šest uvjeta. 
 
Točka 9. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, prof.dr.sc. 
Marija Pecina, prof.dr.sc. Nada Parađiković, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku; dr. sc. Nina Toth, 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 10. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 

      Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.agr. 
      „Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize“ 

Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Karmen Pažek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
Mentor: doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet   
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
Maja Žulj Mihaljević,dipl.ing.agr. 
„Analiza genetske strukture i srodstva hrvatskih autohtonih sorti vinove loze“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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2. prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Goran Zdunić, viši znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
Mentor: prof. dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
mr.sc. Mario Lovrinov, dipl.ing.agr. 
“Biološko proizvodna obilježja četiri vrste jadranskih cipala“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
1. izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Valter Kožul, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobaljei 
predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 
dr.sc. Rozelindra Čoz Rakovac, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković 
 
Točka 11. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Mateja Jež Rogelj, dipl.ing.agr. 

      „Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog 
doktorskog rada: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Karmen Pažek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
Mentor: doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet   
 
Točka 12. 
Na temelju članka 23. točka 17. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta daje se  
suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta 
radi potpisivanju ugovora u vrijednosti iznad tri milijuna kuna za provedbu projekta „Bioraznolikost i 
molekularno oplemenjivanje bilja“.  
 
Točka 13. 
Imenuju se doc.dr. sc. Darko Preiner, prof. dr.sc. Marina Piria, doc.dr.sc. Vanja Jurišić, doc.dr.sc. Ivan 
Širić, prof.dr.sc. Jerko Gunjača, doc.dr.sc. Iva Rechner Dika  članovima  Vijeća poslijediplomskog 
doktorskog studija Poljoprivredne znanosti.  

 
Točka 14. 
Razrješuju se predstavnici studenata dužnosti članova Odbora, Povjerenstava Fakulteta, kako slijedi: 
Odbor za nastavu i izbor nastavnika 
Ana Poštek - Danijela Jelović, zamjenica 
Odbor za međunarodnu suradnju 
Danijela Jelović – Lucija Denona, zamjenica 
Odbor za upravljanje kvalitetom 
Patricia Baždarić -  Lucija Denona, zamjenica 
Etičko povjerenstvo 
Lucija Skočibušić – Magdalena Brešić, zamjenica 
Petra Pejić - Valentina Desinger, zamjenica  
Povjerenstvo za strateško planiranje  
Magdalena Brešić – Grga Mučnjak, zamjenik 
Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti 
Grga Mučnjak, Lucija Denona, zamjenica 
Stegovno povjerenstvo 
Lucija Denona – Patricia Baždarić, zamjenica 
 
Imenuju se predstavnici studenata članovima Odbora, Povjerenstava Fakulteta, kako slijedi: 
Odbor za nastavu i izbor nastavnika 
Helena Virić Gašparić - Josip Rukavina, zamjenik 
Odbor za međunarodnu suradnju 
Manuela Vukić - Mateja Grubor, zamjenica 
Odbor za upravljanje kvalitetom 
Josip Rukavina – Dino Šimunec, zamjenik   
Etičko povjerenstvo 
Petra Pejić – Katarina Čosić, zamjenica 
Branimir Turk - Ana Pavlović, zamjenica  
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Povjerenstvo za strateško planiranje  
Bruno Jurčić, Sven Jančiković, zamjenik  
Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti 
Petra Pejić, Narcisa Travnikar, zamjenica 
Mia Majić, Magdalena Brešić, zamjenica 
Stegovno povjerenstvo 
Samantha Lujić – Sven Jančiković, zamjenik 

 
Točka 15. 
Na temelju  Izvješća Stručnog povjerenstva;  prof.dr.sc. Sanja Sikora, izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić 
Fuka, doc.dr.sc. Nataša Hulak od 23.10.2017. 
Dr.sc. Ivana Rajnović, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
mikrobiologiju. 
 
Točka 16. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, doc.dr.sc. Aleksandra 
Perčin, doc.dr.sc. Igor Bogunović od 31.10.2017.  
Ana Lijović, mag.ing.agr., na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekologija i 
zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opću proizvodnju bilja, 
- u zamjenu za zaposlenicu koja odlazi na rodiljni dopust, do povratka zaposlenice na rad. 
 
Točka 17. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; Stanko Stergaršek, izv.prof.dipl.ing.arh., prof.dr.sc. Branka 
Aničić,  doc.dr.sc. Iva Rechner Dika od 2.11.2017. 
Aneta Mudronja Pletenac, dipl.ing.arh., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Arhitektura i urbanizam, 
znanstvenoj grani: Arhitektonsko projektiranje, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
 
Točka 18. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; doc.dr.sc. Vanja Jurišić, doc.dr.sc. Ana Matin, prof.dr.sc. 
Neven Voća od 24.10.2017.  
Mislav Kontek, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
za rad na projektu H2020 „Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – 
GRACE, na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, u punom radnom 
vremenu. Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Vanja Jurišić. 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 

 
        Dekan 
 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić    
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