
                                                                                                                                                                                           
 

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: 251-71-29-01/9-18-6  
Zagreb, 1.6.2018. 
 

POZIV  
 

na 9. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 5.6.2018., u Velikoj vijećnici Fakulteta 
s početkom u 9.00 sati. 

Prijedlog Dnevnog reda  

 

 1.  Prihvaćanje Zapisnika 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 15.5.2018.; web 
 2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
 3.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
 4.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
      redoviti profesor/prvi izbor – izv.prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
 5. Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web  
 6. Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
     mr.sc. Sandra Golubić 
     Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostatka iz poljoprivrede u Međimurskoj 
     Županiji 
     Tvrtko Jelačić, dipl. ing. agr. 
     Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive 
     Tihana Kovačićek, mag.ing.agr. 
     Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu 
     postavljanja ciljeva i odabira mjera 
     Antonija Tomić, dipl.ing.agr. 
     Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina 
     od kupina 
 
7. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, grana: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za opću proizvodnju bilja, web 
 
 8. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, grana: Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u nepunom  radnom 
vremenu od 50% radnog vremena (pola radnog vremena 20 sati tjedno), na Zavodu a ukrasno 
bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost; web 
 
 9.  Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
poljoprivreda, za rad na projektu: "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba  novih 
doktora znanosti" vezano uz projekt MONPERES, na teret sredstava projekta i na rok koliko traje 
znanstveni projekt, u punom radnom vremenu, voditeljica projekta: prof.dr.sc. 
Renata Bažok (Hrvatska zaklada za znanost), na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, web 
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 10.  Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste  
u suradničkom zvanju – doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
poljoprivreda ili Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu "Projekt razvoja karijera 
mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti„ vezano uz projekt: „DNA kao dokaz o 
distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze“ na teret sredstava projekta i na rok od četiri 
godine,u punom radnom vremenu. Koordinator projekta: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, na Zavodu 
za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, web 

10a. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste 
u suradničkom zvanju – doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
poljoprivreda, za rad na projektu: “Erozija i degradacija tala Hrvatske” na teret sredstava projekta 
i na rok od tri godine i šest mjeseci, u punom radnom vremenu, voditelj projekta: doc.dr.sc. Igor 
Bogunović, na Zavoda za opću proizvodnju bilja. – dopuna dnevnog reda 
 
11. Izvješće stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – poslijedoktorand u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: 
poljoprivreda ili Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu „DNA kao dokaz o 
distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze“ (istraživački projekt Hrvatske zaklade za 
znanost IP-2016-06-5751), na teret sredstava projekta i na rok od 18 mjeseci, u punom radnom 
vremenu. Koordinator projekta: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, 
lovstvo i specijalnu zoologiju, web 
 
12. Senat potvrđuje izbor u redovitoga profesora; dr.sc. Danijela Karolyia, dr.sc. Zorana Lukovića 
i dr.sc. Krešimira Salajpala 
 
13. 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 

9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 5.6. 2018.   
 
Točka 2. 
Prihvaća se Akademski kalendar Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 
2018./2019. 
početak nastave     01.10.2018. 
Dan neovisnosti     08.10.2018. 
Svi sveti      01.11.2018. 
izvanredni ispitni rok              05.11.2018. - 14.12.2018. 
Božić       25.12.2018. 
Sveti Stjepan      26.12.2018. 
božićni i novogodišnji blagdani    24.12.2018. - 06.1.2019 
Nova Godina      01.01.2019. 
Bogojavljenje ili Sveta tri kralja    06.01.2019. 
završetak nastave u zimskom semestru  25.01.2019. 
početak zimskog ispitnog roka    28.01.2019. 
završetak zimskog ispitnog roka   22.02.2019 
početak nastave u ljetnom semestru   25.02.2019. 
izvanredni ispitni rok              25.3.2019. - 10.5.2019. 
Uskrs       21.04.2019. 
Uskrsni ponedjeljak ili drugi dan Uskrsa  22.04.2019. 
Praznik rada      01.05.2019. 
završetak nastave u ljetnom semestru   07.06.2019. 
tjedan bez nastave-priprema za ispitni rok  10.06.2019. - 14.06.2019. 
početak ljetnog ispitnog roka    17.06.2019. 
Tijelovo      20.06.2019. 
Dan antifašističke borbe    22.06.2019. 
Dan državnosti      25.06.2019. 
završetak ljetnog ispitnog roka    12.07.2019. 
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti   05.08.2019. 
Velika Gospa      15.08.2019. 
početak jesenskog ispitnog roka   20.08.2019. 
završetak jesenskog ispitnog roka   18.09.2019.  
 
Utvrđuje se visina participacije u troškovima studija na studijskom programu InterEnAgro u  iznosu od 
17.500,00 kn. Studenti državljani Republike Hrvatske te studenti zemalja Europske unije plaćaju 50% 
od ukupnog iznos školarine. 
 
Imenuju se doc.dr.sc. Iva Rechner Dika, izv.prof. art. Stanko Stergaršek, dipl.ing.arh., doc.dr.sc. Ines 
Hrdalo, prof.dr.sc. Damir Ljubotina, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet, prof.dr.sc. Renata 
Waldgoni, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet članovima Povjerenstva za provedbu dodatne 
provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura u 
akademskoj godini 2018./2019. Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Imenuju se izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković i doc.dr.sc. Iva Rechner Dika članovima Povjerenstva za 
razredbeni postupak Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Raspisivanje javnog natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora  u suradničko 
zvanje zvanje: 
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, 
grana: Ekonomika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za agrarnu 
ekonomiku i ruralni razvoj. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Ramona Franić 
2. doc.dr.sc. Ornella Mikuš 
3. prof.dr.sc. Đurđica Žutinić 
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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, grana: 
stočarstvo ili genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na određeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, na Zavodu za opće stočarstvo, zamjena do povratka odsutne zaposlenice. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc.Vlatka Čubrić Čurik 
doc.dr.sc. Dragica Šalamon 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković 
 
Pokretanje postupka  i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta: 
Na temelju zahtjeva imenovanih imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u predloženo znanstveno zvanje u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
 
viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Mirela Petrić – Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora  
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
izv.prof.dr.sc. Svjetlana Krstulović Šifner,  Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora  
 
znanstveni savjetnik 
dr.sc. Gvozden Dumičić – Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Poljak,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
dr.sc. Katja Žanić, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu 
 
Odobrava se prof.dr.sc. Boženi Barić korištenje slobodne studijske godine 2018./2019. (Sabbatical). 
 
Točka 3. 
Pristupnik 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) kako 
slijedi: 
redoviti profesora – prvi izbor  
dr.sc. Gabrijel Ondrašek – od osam uvjeta treba ispuniti četiri, a ispunjava sedam uvjeta. 
 
Imenovani ispunjavaju uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje, utvrđeno;  
a) Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06,138/06,120/07,  
    71/10,116/10 i 38/11)  
b) Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17), kako slijedi:  
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje – viši znanstveni suradnik: 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Ane Matin 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Vanje Jurišić  
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Tanje Šegvić 
Bubić. 
 
Točka 4. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Davor Romić, dr.sc. Dragutin Petošić, 
professor emeritus, prof.dr.sc. Jasna Šoštarić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku; 
dr. sc. Gabrijel Ondrašek, izvanredni profesor, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog 
polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 

Točka 5. 
Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
mr.sc. Sandra Golubić 
Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostataka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad i 
imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica 
mentor: prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Tvrtko Jelačić, dipl. ing. agr. 
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad i 
imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv. prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Tihana Kovačićek, mag.ing.agr. 
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva i 
odabira mjera 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad i 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Maruška Vizek, znanstvena savjetnica, Ekonomski institut, Zagreb 
mentori: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Antonija Tomić, dipl.ing.agr. 
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Darija Bendelja Ljoljić, dipl. ing. agr. 
Koncentracija uree u kozjem mlijeku kao pokazatelj njegove kvalitete i hranidbe koza 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentori: 
prof. dr. sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv. prof. dr. sc. Tomislav Mašek, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
 
Ivan Šimić, dipl.ing.agr. 
Stanje ishranjenosti biljaka tipičnih za renesansu kao podloga za revitalizaciju Arboretuma Trsteno 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Španjol, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Branka Aničić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Tomislav Plavša, dipl.ing.agr. 
Utjecaj bakterija mliječne kiseline na aromatske spojeve i senzorska svojstva vina Teran 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 
doc.dr.sc. Ana Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
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prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Josip Vrdoljak, mag.ing.agr. 
Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza  
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo 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 institute 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
doc.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskog rada 
Marko Maričević, mag. ing. agr. 
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijsku palež klas 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Valentina Španić, znanstvena savjetnica, Poljoprivredni institut Osijek 
dr.sc. Ivica Ikić, znanstveni suradnik, Bc institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja  
i predlaže mentor: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 6. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
mr.sc. Sandra Golubić 
Prikupljanje i energetsko iskorištenje biorazgradivog ostataka iz poljoprivrede u Međimurskoj županiji 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad i 
imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica 
mentor: prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Tvrtko Jelačić, dipl. ing. agr. 
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad i 
imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv. prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Tihana Kovačićek, mag.ing.agr. 
Izrada i testiranje modela evaluacije procesa kreiranja agrarne politike u segmentu postavljanja ciljeva 
i odabira mjera 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad i 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Ornella Mikuš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Maruška Vizek, znanstvena savjetnica, Ekonomski institut, Zagreb 
mentori: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti 
 
Antonija Tomić, dipl.ing.agr. 
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakult 
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Točka 7. 
Iva Hrelja, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Ekologija i 
zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opću proizvodnju bilja, 
zamjena do povratka odsutne zaposlenice.  

 
Točka 8. 
Ana Žmire, mag.ing.kraj.arh., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Krajobrazna 
arhitektura, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% radnog vremena (pola radnog 
vremena 20 sati tjedno), na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, 
zamjena do povratka odsutne zaposlenice. 
 
Točka 9. 
Martina Mrganić, mag.ing.fitomedicine, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, za rad na 
projektu: "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" vezano uz 
projekt MONPERES, na teret sredstava projekta i na rok koliko traje znanstveni projekt, u punom 
radnom vremenu, voditeljica projekta: prof.dr.sc. Renata Bažok (Hrvatska zaklada za znanost), na 
Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
 
Točka 10. 
Sunčica Stipoljev, mag. ekologije, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu 
"Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti„ vezano uz projekt: 
„DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze“ na teret sredstava projekta i na 
rok od četiri godine, u punom radnom vremenu. Koordinator projekta: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, na 
Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
 
Točka 10a. 
Leon Josip Telak, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: poljoprivreda, za rad na 
projektu: “Erozija i degradacija tala Hrvatske” na teret sredstava projekta i na rok od tri godine i šest 
mjeseci, u punom radnom vremenu, voditelj projekta: doc.dr.sc. Igor Bogunović, na Zavoda za opću 
proizvodnju bilja.  
 
Točka 11. 
Dr.sc. Laura Iacolini, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu „DNA kao dokaz o 
distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze“ (istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost 
IP-2016-06-5751), na teret sredstava projekta i na rok od 18 mjeseci, u punom radnom vremenu. 
Koordinator projekta: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, na Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i 
specijalnu zoologiju. 

 

Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 

 
 
 
 
                                                                                        Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić                                                   
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