
                                                                                                                                                                                           
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/18-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-18-1   
Zagreb, 18.1.2018. 
 

POZIV  
 

na 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 23.1.2018., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 5.12.2017.; web 
       Prihvaćanje Zapisnika 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 12.12.2017.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  5.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  6.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
      docent – doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Željka Bedek, dipl.ing.agr. 
       „Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj“ 
11.   Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web  
12.  Razrješenje člana Povjerenstva za web stranicu Fakulteta; web 
13.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
       znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, 
       životinja i mikroorganizama, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
       oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku; web 
13a. Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za izbor jednog 
        izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni savjetnik u sustavu znanosti i  
        visokom obrazovanju na neodređeno vrijeme u Zavodu za melioracije 
14.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor izv.prof.dr.sc. Nine Toth u redovitu profesoricu 
       Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor doc.dr.sc. Božidara Benka u izvanrednog 
       profesora 
15.  Razno 
 
 
           Dekan 
 
 
 
 
                                                Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 



2 
 

 
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 
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 23. siječnja 2018.  
 
Točka 2. 
Utvrđuje se Kalendar održavanja obrana završnih radova za akademsku godinu 2017./2018. kako 
slijedi:  
Ljetni rok: od 26. do 29. lipnja 2018. i od 9. do 13. srpnja 2018. 
Jesenski rok: od 27. do 31. kolovoza  2018. i od 10. do 14. rujna 2018. 
 
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 u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Ekonomika u Zavodu za agrarnu ekonomiku i 
ruralni razvoj, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje 
Raspisuje se javni natječaj za izbor 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. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor 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 specijalno stočarstvo. 
- u zamjenu za zaposlenicu koja odlazi na rodiljni dopust, do njenog povratka na rad. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor 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 opće stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Miroslav Kapš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof..dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Ekonomika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se  postupak  i imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišnjenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marija Cerjak 
1. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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2. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Marija Tomašević Lišanin, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 
dr.sc. Ivo Grgić 
1. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Vinko Barić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
 
dr.sc. Zlatko Janječić 
1. prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Matija Domaćinović, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 
 
dr.sc. Nina Toth 
1. prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marija Pecina,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
znanstveni savjetnik 
dr.sc. Nikica Šprem 
1. prof.dr.sc. Tomislav Treer, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 
 
znanstveni suradnik 
dr.sc. Mateja Jež Rogelj 
1. doc.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
    Osijeku 
 
dr.sc. Zrinka Drmić 
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. Jasminka Igrc Barčić, Chromos Agro d.d., Zagreb 
 
Pokreće se  postupak  i imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišnjenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta 
znanstveni savjetnik 
dr.sc. Goran Zdunić 
1. prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr.sc. Irena Budić Leto, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 
    Split 
 
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 
Imenuje se doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit članicom Vijeća diplomskog studija Hranidba životinja i hrana. 
 
Donosi se odluka o organizaciji  i financiranju dvodnevne terenske nastave  
Dvodnevna terenska nastava može se izvoditi  u skladu s nastavnim planom i programom za studente 
II. semestra diplomskih studija. 
Terenska nastava izvoditi se zajednički za srodne studije ili usmjerenja studija u skupini od minimalno 
40 studenata radi racionalizacije troškova prijevoza autobusom. 
Fakultet će snositi troškove prijevoza, putne troškove jednog nastavnika sa svakog studijskog 
programa (usmjerenja) te će participirati troškove svakog studenta  u ukupnom iznosu od 100 kuna. 
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Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija jubilarne 20. Međunarodne manifestacije maslinara i uljara „Noćnjak 2018“ 
koja će se održati u Vodicama u razdoblju od 15. – 18.3.2018. 

 
Točka 4. 
Određuje se iznos sredstava za aktivnosti studenata izvan nastave opisane izvedbenim planom i 
programom studija Sveučilišta u Zagrebu Agronomskom fakultetu u iznosu od 50.000,00 kuna 
(slovima: pedeset tisuća kuna, šifra: 0-29-105-970) za 2018. godinu. 
 
Točka 5. 
Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2016./2017. Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2017./2018., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
Točka 6. 
Odobrava se Andrei Rezić, mag. ing. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja na 
Univerza na Primorskem, Republika Slovenija, u razdoblju od 15.1.2018. do 25.2.2018. godine u 
okviru CEEPUS projekta. 
 
Točka 7. 
Pristupnik doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora u znanstveno-nastavno 
zvanje (NN 106/06). 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta 
dr.sc. Nenad Jalšenjak u znanstvenom području: Prirodne znanosti,  znanstvenom polju: Kemija 
Potrebno je udovoljiti 3/4 uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora, a doc. Jalšenjak  
udovoljava 4/4 uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor  dr. sc. Lane Filipović. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor  dr. sc. Željka Jukića. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor  dr. sc. Sandre Voća. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor  dr. sc. Josipa Lete. 
 
Točka 8. 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, doc.dr.sc. 
Biserka Kolarec, izv.prof.dr.sc. Nenad Judaš, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet; 
doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Kemija, znanstvene grane: Fizikalna 
kemija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 9. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Željka Bedek, dipl.ing.agr. 
 “Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u 
sastavu: 
doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet 
mentor: izv. prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

       
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
mr.sc. Borut Bosančić, dipl.ing.agr.  
„Primjena tehnika meta-analize u hortikulturna istraživanja: simulirani i stvarni istraživački meta 
podaci“ 
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Application of Meta-Analysis Techniques in Horticultural Research: Simulated and Real Research 
Metadata  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anamarija Jazbec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Mićić, Univerzitet u Banja Luci Poljoprivredni fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
     
Jurica Primorac, dipl.ing.agr. 
„Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima 
abiotskog stresa“ 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: 
dr.sc. Vinko Kozumplik, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme  doktorskog  rada 
Tonka Ninčević, mag.ing.agr. 
„Genetska i biokemijska raznolikost sredozemnog smilja (Helichrysum italicum /Roth./ G. Don)“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
doc.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Zlatko Šatović , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marija Jug-Dujaković, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Lovro Babić, mag.ing.agr.  
„Stabilizacija dohotka u ratarskoj proizvodnji primjenom indeksnog osiguranja“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet      
prof.dr.sc. Milan Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Todor Marković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 
i predlaže mentor: izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mateja Grubor, mag.ing.agr. 
„Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kvalitetu bioulja i biougljena dobivenog pirolizom 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet      
doc. dr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
i predlaže mentorica: prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Josip Vrdoljak, mag.ing.agr. 
„Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza“  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet     
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Miroslav Benić, znanstveni savjetnik, Hrvatski veterinarski institut 

i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 10. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Željka Bedek, dipl.ing.agr. 

      “Strateško upravljanje rizikom vinarija u Hrvatskoj“ 
Prihvaća se predloženi rad kao doktorski rad i imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u 
sastavu: 
doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet 
mentor: izv. prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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Točka 11. 
Osniva se Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
Za predsjednicu Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina imenuje se prof.dr.sc. 
Tanja Gotlin Čuljak. 
Za članove Vijeće poslijediplomskog specijalističkog studija Fitomedicina imenuju se doc.dr.sc. lvan 
Juran – zamjenik predsjednice, doc.dr.sc. Maja Šćepanović, doc.dr.sc. lvana Pajač Živković 
professor emeritus Bogdan Cvjetković. 
 
Točka 12. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Stjepan Pliestić dužnosti člana Povjerenstva za web stranicu Fakultet, na 
osobni zahtjev.  
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. Marija Pecina, 
prof.dr.sc. Snježana Kereša od 15.1.2018.; 
dr.sc. Maja Žulj Mihaljević, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
znanstvenoj grani: Genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na određeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
 
Točka 13a. 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni savjetnik u sustavu znanosti i  visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za 
melioracije. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
1. izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
2. prof.dr.sc. Marija Romić 
3. prof.dr.sc. Ivan Šimunić 

 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 

 
 
 
 
 
                                                                                      Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                                
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