
                                                                                                                                                                                           
 

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: 251-71-29-01/9-18-2   
Zagreb, 8.2.2018. 
 

POZIV  
 

na 5. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 13.2.2018., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9.00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 23.1.2018.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije 
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       redovite profesorice – izv.prof.dr.sc. Marina Vranić 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Imenovanje Izbornog povjerenstva i objava poziva za primanje ponuda predloženika za izbor  
       dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje  
       2018./2019./2020./2021. akademske godine 
  9.  Akcijski plan za unapređenje kvalitete i godišnje izvješće o ostvarenju akcijskog plana 
       Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne 
       znanosti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018., web 
10.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti  visokom obrazovanju, u znanstvenom 
       području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme u nepunom radnom 
       vremenu (20 sati tjedno, zamjena za roditeljski  dopust) u Zavodu za melioracije; web 
11.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora pet izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
      suradničkom zvanju – doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne 
      znanosti, za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje 
      bilja, na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom 
      vremenu.  Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović; web 
12.  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 
5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 13. veljače 2018. 
  
Točka 2. 
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 opće stočarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Goran Kušec, 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 - redoviti profesor/prvi izbor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za opće stočarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Anamaria Ekert Kabalin, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
 
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 specijalno stočarstvo, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu. 
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. prof.dr.sc. Goran Kušec, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku 
 
Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ana Matin 
1. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. prof.dr.sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Vanja Jurišić 
1. prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet  
 
Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta: 
znanstveni suradnik 
dr. sc. Kristijan Franin 
1. prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
3. doc.dr.sc. Tomislav Kos, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i  
    akvakulturu 
 
znanstveni suradnik 
dr. sc. Silvija Zeman 
1. prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. izv.prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
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Povjerenstva će temeljem dokumentacije koju su dostavili pristupnici, procijeniti ispunjavaju li uvjete za 
izbor u predložena znanstvena zvanja sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 
101/14, 60/15; u daljnjem tekstu: ZZDVO) od članka 32. do 37., 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), 
Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) i Pravilnika o znanstvenim i 
umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 76/05, 118/05, 55709, 38/10, 40/11, 123/12, 32/13 i 
34/13). Povjerenstva  su dužna u roku 30 dana od dana imenovanja podnijeti Fakultetskom vijeću 
pisano izvješće s obrazloženjem. 
 
Nastava 
Dodjeljuju se ovlasti ispitivača i ocjenjivača doc.dr.sc. Nataši Hulak iz predmeta Mikrobiologija u 
animalnoj proizvodnji preddiplomskog studija Animalne znanosti.  
 
Daje se suglasnost izv.prof.dr.sc. Nikici Špremu za izvođenje nastave – 12 sati predavanja, na 
predmetu Selected topics in zoology and genetics diplomskog studija  Nature Conservation na 
University of Primorska. 
 
Točka 3. 

Daje se suglasnost za suorganizaciju Simpozija EAAP EUROPA 2018 – Dubrovnik - Croatia - 69
th

 
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, koji će se održati u razdoblju od 27. do 
31. kolovoza 2018. u Dubrovniku. 
 
Prijedlozi za podjelu Državnih nagrada za znanost za 2017. 
Godišnja nagrada znanstvenim novacima - predloženik: doc.dr.sc. Igor Bogunović 
Godišnja nagrada za znanost podjeljuje se za značajno znanstveno dostignuće - predloženica: 
prof.dr.sc. Marina Piria 

Imenuju se članovi Bioetičkog povjerenstva za dobrobit životinja za mandatno razdoblje  2017./2018. 
akademske godine; prof.dr.sc. Zlatko Janječić, predsjednik povjerenstva, izv.prof.dr.sc. Krešimir 
Salajpal, doc.dr.sc. Daniel Matulić, izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, izv.prof.dr.sc. Danijel Karolyi, 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, izv.prof.dr.sc. Zoran Luković. 

Dopunjuje se Odluka Fakultetskog vijeća kojom se propisuju dodatni/posebni uvjeti za izbor u 
znanstvena zvanja, KLASA: 131-03/16-02/77, URBROJ: 251-71-01-16-1 od 1.3.2016., u točki II. i ona 
glasi: „Glavni autori znanstvenog rada su isključivo prvi autor, posljednji i dopisni autor.“ 
 
Osniva se Radna skupina za uređivanje svih zapisa o istraživačkoj opremi upisanoj u Bazu podataka 
instrumenata za znanstvena istraživanja – Šestar, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Članovi Radne skupine su: Ivona Filipović dipl. ing., doc.dr.sc. Nikola Bilandžija i dr.sc. Ivana Tomaz.  
 

Točka 4. 
Utvrđuje se obveza izdvajanja sredstava iz vlastitih prihoda za troškove poslovanja i razvojne potrebe 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakulteta) i njegovih zavoda u 2018. 
godini.  
Za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta, iz ukupnog prihoda se izdvaja kako slijedi: 
a) iz nacionalnih znanstvenih i stručnih projekata (HZZO, Ministarstva poljoprivrede, MZO) kako 
    je definirano ugovorom o financiranju,  
b) iz ostalih projekata, projekata državne uprave financiranih iz državnog proračuna Republike 
    Hrvatske 13% od ukupnog prihoda projekta,  
c) iz projekata suradnje s gospodarstvom, lokalnom upravom i samoupravom te drugih stručnih 
    aktivnosti, 20% ukupnog prihoda, od čega se raspoređuje; 
    c.1. - za troškove poslovanja na razini Fakulteta 11%, 
    c.2. - za investicijsko održavanje i razvojne potrebe 7% 
    c.3  - za međunarodnu suradnju 2% 
d) od školarina za doktorski i specijalističke studije 40% od ukupnog prihoda, od čega se 
    raspoređuje; 
    d.1. - 20% za troškove poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta i  
    d.2. - 20% za unaprjeđenje materijalne osnove doktorskog i specijalističkih studija. 
             Izdvojena sredstva pod d.2. namijenjena su nabavi opreme, namještaja, literature ili 
             programske podrške za potrebe studija, a sredstvima upravlja vijeće doktorskog i 
             specijalističkih studija.  
 e) iz školarina programa cjeloživotnog obrazovanja 11% od ukupnog prihoda za troškove  
     poslovanja i razvojne potrebe Fakulteta,   



 3

 f) iz projekata međunarodne suradnje sredstva se izdvajaju sukladno odredbama pojedinačnih 
    programa i uvjetima iz ugovora, a najviše u postotku dozvoljenog izdvajanja za opće troškove 
    (overheads), pri čemu  Odbor za međunarodnu suradnju priprema pojedinačne prijedloge 
    Odboru za organizaciju, financije i  investicije. 
U slučaju da se projekt pod b. i c. ugovara s namjenskim izdvajanjem za kapitalna ulaganja, izdvajanje 
se provodi nakon odbijanja ulaganja, po stopi izdvajanja od 20% (11% za troškove poslovanja, 7% za 
investicijsko održavanje i 2% za međunarodnu suradnju).Iz prihoda od suradnje s gospodarstvom, 
lokalnom upravom i samoupravom, kao i iz drugih prihoda od stručne djelatnosti,  izdvaja se najmanje 
10% ukupnih prihoda za troškove poslovanja i opremanje fakultetskih zavoda, od čega se 
raspoređuje: 
a) najmanje 5% za materijalne troškove Zavoda,  
b) najmanje 5% za unaprjeđenje materijalne osnove (nabava opreme, namještaja, literature, 
    programske podrške i sl.). 
Ova se odluka ne primjenjuje na sredstva koja se preko Fakulteta preusmjeravaju drugim ustanovama 
sudionicima na projektu, i to samo ako su pripadajući iznos i korisnik sredstava jasno navedeni u 
osnovnom ugovoru, odnosno prijavi projekta. 
 
Utvrđuje se iznos školarina poslijediplomskih studijskih programa i programa cjeloživotnog 
obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 

 

Studijski program Voditelj 
Iznos u 

kunama po 
polazniku

PDS Poljoprivredne znanosti prof. dr. sc. Boro Mioč 48.000,00 

Specijalistički studij Stočarstvo prof. dr. sc. Boro Moč 14.000,00 

Specijalistički studij Ribarstvo prof. dr. sc. Tomislav Treer 14.000,00 

Specijalistički studij Fitomedicina prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak 13.188,00 

Program CŽO - Pčelarstvo prof. dr. sc. Dragan Bubalo 4.747,31 

Program CŽO – Grožđe i vino – od vinograda 
do stola 

prof. dr. sc. Edi Maletić 5.820,36 

Program CŽO – Urbano biovrtlarstvo prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak 1.190,56 

Priprema polaznika za studij na Sveučilištu u 
Zagrebu Agronomskom fakultetu 

izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković 1.800,00 

Program CŽO – Testiranje i kalibracija prskalica doc. dr. sc. Ivan Juran 980,00 

Upis pojedinačnih modula iz studijskog 
programa Zaštita bilja (1 ECTS) 

prof. dr. sc. Renata Bažok 

 
300,00 

    + 300,00 
troškovi upisa 

 
Određuje se iznos sredstava  za provedbu aktivnosti vezane uz ostvarenje ciljeva e-učenja u 
2017./2018. akademskoj godini kako slijedi:  
10.000,00 kuna, nagradni fond za natječaj za najbolji e-kolegij,   
20.000,00 kuna, za nabavu opreme za provođenje provjere znanja putem sustava za e-učenje   
Merlin.  
 
                                             

Točka 5. 
Pristupnica izv.prof.dr.sc. Marina Vranić udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje (NN 106/06) redovite profesorice/prvi izbor, od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava šest 
uvjeta. 
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Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni suradnik 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Krune 
Bonačića u znanstvenog suradnika. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Josipe Ferri 
u višeg znanstvenog suradnika. 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Dragana 
Bubala u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Lepomira 
Čoge u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Nadice 
Dobričević u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Stjepana 
Pliestića u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Jasminka Butorac, prof.dr.sc. Darko 
Grbeša, prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet; 
dr. sc. Marina Vranić, 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 7. 
Ocjena teme  doktorskog  rada 
Nivia Skelin, dipl.ing.agr. 
„Uloga struktura i elemenata krajobraza u stvaranju prepoznatljive slike naselja“ 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anka Mišetić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
izv.prof.art. Stanko Stergaršek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Nenad Lipovac, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 
prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Vjekoslav Markotić, dipl.ing.agr. 
„Fauna kukaca iz podreda Sterrnorhyncha u nasadima agruma u Republici Hrvatskoj“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof. dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tatjana Masten Milek, znanstvena suradnica, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – 
Zavod za zaštitu bilja. 
i predlaže mentorica: prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Danijel Mulc, dipl.ing.agr. 
„Utjecaj dobi jarica pri prvom pripustu na mliječnost i reprodukcijske odlike“ 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  Poljoprivredni 
fakultetdoc.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc. dr.sc. Ante Kasap, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Na temelju zahtjevu doktoranda Shiming Wana, prihvaća se Sporazum o dvojnom doktoratu između 
Huazhong Agricultural University/P.R. China i Sveučilišta u Zagrebu.  
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Točka 8. 
Pokreće se postupak izbora dekana i objavljuje se poziv za primanje ponuda predloženika za izbor 
dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2018./2019./2020./2021. 
Imenuje se  Izborno povjerenstvo za provođenje postupka izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) u sastavu: izv.prof.dr.sc. Romana 
Caput-Jogunica, predsjednica povjerenstva, prof.dr.sc. Sanja Sikora, prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. 
Josip Leto, predstavnik studenata Luka Brezinščak, mag.ing.agr. 
U postupku izbora predloženici su dužni Izbornom povjerenstvu podnijeti prijavu, životopis i program 
rada putem pisarnice Fakulteta i elektroničkom poštom do zaključno 23. veljače 2018. do 14 sati. 
 
Točka 9. 
Prihvaća se Akcijski plan za unapređenje kvalitete i Godišnje izvješće o ostvarenju akcijskog plana 
poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2018. 
 
Točka 10. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, prof.dr.sc. Marija Romić, 
doc.dr.sc. Monika Zovko od 8.2.2018. 
Dora Karamatić, mag.ing.agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik 
u sustavu znanosti  visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: 
Poljoprivreda, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno, zamjena za roditeljski  
dopust), do povratka zaposlenice na rad, u Zavodu za melioracije. 
 
Točka 11. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, 
prof.dr.sc. Ivan Pejić od 6.2.2018. 
Bruno Rajković,mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, za rad na projektu 
KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na elementu projekta RP02 
Pšenica, na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu 
u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. 
Hrvoje Šarčević od 6.2.2918. 
Zoe Andrijanić, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, za rad na projektu 
KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na elementu projekta EP03 Soja, 
na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, prof.dr.sc. Edi Maletić, 
doc.dr.sc. Darko Preiner od 6.2.2018. 
Petra Štambuk, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, za rad na projektu 
KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na elementu projekta EP04 
Vinova loza, na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom 
vremenu u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 

 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, doc.dr.sc. Klaudija Carović-
Stanko, doc.dr.sc. Boris Lazarević od 6.2.2018. 
Ana Nimac, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, za rad na projektu 
KK.01.1.1.01.0005 Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na elementu projekta EP07 
Grah, na teret sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za sjemenarstvo. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, doc.dr.sc. Martina Grdiša, 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović od 6.2.2018. 
Ante Turudić, dipl.ing.mat., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Prirodnih znanosti, za rad na projektu KK.01.1.1.01.0005 
Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja, na elementu projekta EP08 Buhač, na teret 
sredstava projekta i na rok od četiri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
sjemenarstvo. Voditelj projekta: prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 
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Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 

Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                   
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