
                                                                                                                                                                                           
 

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: 251-71-29-01/9-18-8  
Zagreb, 6.9.2018. 
 

POZIV  
 

na 11. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2017./2018. koja će se održati u utorak 11.9.2018., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 

 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 10.7.2018.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  5.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       Izvanredni/a profesor/ica 
       doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko 
       doc.dr.sc. Darko Vončina 
       redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Jerko Gunjača 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web  
  9.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Ivica Faletar, dipl.ing.agr. 
       Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru 
       ponašanja potrošača ekoloških prehrambenih proizvoda 
10. Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
11.  Imenovanje voditeljice i članice vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija Ribarstvo; 
       web 
12. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, grana: genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opće stočarstvo, zamjena do 
povratka odsutne zaposlenice; web 
 
13.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Ekonomika, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj; web 
 
14. 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: Biotehničkih znanosti, polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za ishranu bilja; web 
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 15. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
stručnom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju na Zavodu za kemiju, 
u znanstvenom području: Prirodnih znanosti, polju: Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu 
  
16. Senat potvrđuje izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitoga profesora; prof.dr.sc. Gabrijel 
Ondrašek 
 
17.  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 
 

IZVADAK 
 
11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini  2017./2018., održane 11.9. 2018. 
 
Fakultetskog vijeća, pozdravio sve nazočne te predložio dnevni red. 
     
Točka 2. 
Prioritetna lista napredovanja za 2019. godinu  
Zaključak Odbora za nastavu i izbor nastavnika i Odbora za znanost i istraživanje 
1. Prihvaća se Procedura i kriteriji napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta za 2019. godinu. 
2. Na prioritetnu listu za napredovanja mogu se javiti kandidati koji u 2019. godini navršavaju pet 
godina od izbora u prethodno zvanje. 
Za izbor u zvanje docenta mogu se javiti poslijedoktorandi kojima u idućoj godini prestaje ugovor o 
radu uz uvjet da zavod u kojem je zaposlen ima 300 NS nastavnog opterećenja nepokrivenog 
postojećim nastavnicima.  
Predstojnik zavoda svojim potpisom na prijavi potvrđuje suglasnost zavoda sa zapošljavanjem novog 
docenta. 
3. Za 2019. godinu neće se formirati lista za zapošljavanje asistenata. Raspoloživi koeficijent za 
napredovanje po pojedinim zvanjima raspodijelit će se po završetku prijava na prioritetnu listu 
proporcionalno udjelu ukupno traženog koeficijenta za pojedino zvanje u ukupno traženom koeficijentu 
za sva zvanja.  
Broj nastavnika koji će napredovati u pojedino zvanje utvrdit će se dijeljenjem utvrđenog koeficijenta 
za napredovanje u to zvanje  koeficijentom potrebnim za napredovanje jednog nastavnika. Količnik će 
se zaokružiti na najbliži cijeli broj.  
4. Prijava s potrebnim dokazima podnosi se do 15. listopada 2018. Povjerenstvu za izradu prioritetne 
liste; prof.dr.sc. Jasminka Butorac, izv.prof.dr.sc. Dinka Grubišić, izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković. 
 
Raspisuje se javni natječaja 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, na Zavodu za poljoprivrednu zoologiju, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. prof.dr.sc. Mirjana Brmež, 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: Prirodnih znanosti, znanstvenom polju: 
Matematika, na Zavodu za informatiku i matematiku, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Biserka Kolarec,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc Tomislav Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet 
prof.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 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, 
grana: Mljekarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mljekarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dubravka Samaržija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje na osobni zahtjev: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta izv.prof.dr. sc. 
Sandra Bogdanovića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
prof.dr.sc. Mihaela Britvec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc.dr. sc. Ivice 
Ljubičića, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 

 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje za pristupnike izvan Fakulteta: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Mire 
Radunić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
prof.dr.sc. Tomislav Jermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstveni savjetnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Povjeravanje nastave  
dr. sc. Ivici Martinjaku povjerava se izvođenje dijela nastave u akademskoj godini 2018./2019., na 
određeno vrijeme do okončanja postupka izbora zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta na Zavodu za informatiku i matematiku, kako slijedi: 48 sati predavanja i 12 sati 
vježbi. 
 
Gabrijeli Bagić, prof., povjerava se izvođenje nastave Engleski 1 i Engleski 2, u akademskoj godini 
2018./2019., na određeno vrijeme. 

 
dr.sc. Maji Mihaljević Žulj odobrava se povjeravanje nastave na predmetima nositelja prof.dr.sc. Ivana 
Pejića, kako slijedi: Oplemenjivanje bilja - 8 sati predavanja, Molekularno oplemenjivanje bilja - 6 sati 
predavanja, Oplemenjivanje voćaka i vinove loze - 4 sata predavanja. 
 
dr.sc. Marini Brčić odobrava se povjeravanje dijela nastave na predmetu nositeljice prof.dr.sc. Ane 
Pospišil, kako slijedi: Zrnate mahunarke - 10 sati predavanja. 
 
Sabbatical 
Odobrava se prof.dr.sc. Miroslavu Kapšu korištenje slobodne studijske godine 2018./2019. Sabbatical.  
 
Dekanova nagrada 
Dodjeljuje se Dekanova nagrada za radove studenata u akademskoj godini 2017./2018. kako slijedi: 
1. Ema Brijačak;  Temperaturni zahtjevi za klijanje vrsta Ambrosia artemisiifolia L. i Setaria glauca L. – 
osnova izrade softwerske alatke za prognozu nicanja korova 
Mentorica: izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović 
2. Matej Vrbanić, Lorena Žabčić; Ekološko održivi načini upravljanja tla u vinogradima umanjuju 
degradaciju tla 
Mentor: doc. dr. sc. Igor Bogunović 
3. Arijana Ivošević, Tomislav Javornik, Ana-Marija Krajnik, Martina Milković; Utjecaj arbuskularne 
mikorize na fotosintetsku aktivnost bosiljka u uvjetima nedostatka fosfora 
Mentor: doc. dr. sc. Boris Lazarević 
4. Paula Jurjević, Lara Radović, Ana-Klaudija Štilinović; Utjecaj informativne kampanje na ponašanje u 
konzumaciji brze hrane među studentima 
Mentorica: dr.sc. Marina Tomić 
 
Točka 3. 
Odlukom Fakultetskog vijeća od 1.3.2016. propisani su dodatni/posebni uvjeti za izbor u znanstvena 
zvanja. Odbor je podržao prijedlog izv.prof.dr.sc. Klare Barić, da se uz Fakultetske časopise: ACS - 
Agriculturae Conspectus Scientificus (Poljoprivredna znanstvena smotra), CJF - Croatian Journal of 
Fisheries (Ribarstvo) i JCEA - Journal of Central European Agriculture uvrst i časopis Fragmenta 
Phytomedica. 
 
Prihvaća se suorganizacija konferencije: „Duhan i duhanski proizvodi: jučer, danas i sutra“, koja će se 
održati u prosinacu 2018.  
 
Točka 4. 
Prihvaća se Izvješće o rezultatima zadovoljstva zaposlenika zavoda uslugama uprave i Tajništva.  
 
Točka 5. 
Daje se suglasnosti za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu – plaćeni dopust 
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Dr. sc. Lauri Iacolina na Univerza na Primorskem, Slovenija, u trajanju od mjesec i više dana, 
višekratno 
Andrei Rezić, mag. ing. agr. na Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije, Odelek za biodiverziteto, Slovenija, u razdoblju od 22.10. – 22.12.2018. 
Mihaeli Šatvar, mag. ing. agr. na Ghent University Faculty of Bioscience Engineering, Department of 
Green Chemistry and Technology, Belgija, u razdoblju od 05.11.2018. – 5.11.2019. 
 
Točka 6. 
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06) 
Izvanredni/a profesor/ica  
doc.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko – od šest uvjeta treba ispuniti tri, a ispunjava četiri uvjeta 
doc.dr.sc. Darko Vončina – od šest uvjeta treba ispuniti tri, a ispunjava pet uvjeta 
Redoviti profesor u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača - od 12 uvjeta treba ispuniti šest i ispunjava šest uvjeta 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje: 
Imenovani ispunjava uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje, utvrđeno;   
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06,138/06,120/07, 71/10,116/10 i 
38/11) 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Mirele Petrić 
u višeg znanstvenog suradnika. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje dr. sc. Gvozdena 
Dumičića u znanstvenog savjetnika. 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje prof. dr. sc. 
Tihomira Miličevića u znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Jerko 
Gunjača, prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet;  
dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, docentica, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. ZZDVO-
a, u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na 
više radno mjesto. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić , 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet;  
dr. sc. Darko Vončina, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Fitomedicina, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Dr. sc. Darko Vončina, docent, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. ZZDVO-a, u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 
radno mjesto. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Marija Pecina, prof.dr.sc. Zlatko 
Šatović, prof.dr.sc. Vlado Guberac, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet;  
dr. sc. Jerko Gunjača, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, znanstvene grane: Bilinogojstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Dr. sc. Jerko Gunjača, redoviti profesor, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 2. ZZDVO-a, 
u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora. 
 

 Točka 8. 
 Prihvaćanje ocjene doktorskog rada i imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
  Ivica Faletar, dipl.ing.agr. 
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača 
ekoloških prehrambenih proizvoda 
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Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Margareta Jelić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet  
mentor: prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

 
Ocjena teme doktorskog rada 
Marko Maričević, mag.ing.agr. 
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzariozni palež klasa  
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Valentina Španić, Poljoprivredni institut Osijek 
dr.sc. Ivica Ikić, BC institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Prijava teme doktorskoga  rada 
dr.sc. Mato Čačić 
Utjecaj upravljanja genetskom strukturom stada na dohodovnost mliječnih govedarskih farmiImenuje 
se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Katarina Lukšić, mag.ing.agr. 
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u 
HrvatskojImenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Silvio Šimon, znanstveni suradnik, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
doc.dr.sc. Goran Zdunić, znanstveni savjetnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša. 
 
mr.sc. Josip Mesić 
Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina kultivara Graševina (Vitis 
vinifera L.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentor: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Ivica Faletar, dipl.ing.agr. 
Usporedba teorije planiranog ponašanja i teorije aktiviranja normi na primjeru ponašanja potrošača 
ekoloških prehrambenih proizvoda 
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. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Margareta Jelić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
doc.dr.sc. Ružica Brečić, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet 
mentor: prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 10. 
Rukopisu pod nazivom:  "Ruralna geografija" (prijevod knjige: Rural geography: processes, responses 
and experiences in rural restructuring, autora: Michaela Woodsa, izdavad SAGE, London, 2006.);  
urednika: doc. dr. sc. Nataša Bokan, mag.ing.agr. Anja Hižak, univ.bacc.ing.agr., Lina llle, 
mag.ing.agr., Marija Jurić, univ.bacc.ing.agr.,  Samantha Lujić, dipl. soc., Olgica Klepač, doc. dr. sc. 
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Ornella Mikuš, dr. sc. Olja Orlić i dr. sc. Jelena Puđak, odobrava se korištenje naziva udžbenik 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Rukopisu pod nazivom: "Dijagnostika tla u ishrani bilja", autora: prof. dr. sc. Lepomir Čog i dr. sc. 
Sanja Slunjski, odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 11. 
Imenuje se prof.dr.sc. Marina Piria voditeljicom vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija 
Ribarstvo. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović članicom vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija 
Ribarstvo. 
 
Točka 12. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, doc.dr.sc. Maja 
Ferenčaković, doc.dr.sc. Dragica Šalamon od 31.8.2018.;  
Mateja Janeš, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: genetika i 
oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na 
Zavodu za opće stočarstvo, zamjena do povratka odsutne zaposlenice. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ramona Franić, doc.dr.sc. Ornella Mikuš, 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić od 31.8.2018.; 
Dr.sc. Tihana Kovačićek, izabire se 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. 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Lepomir Čoga, prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, 
prof.dr.sc. Milan Poljak od 4.9.2018.;  
Zvonimir Stipić, mag.ing.agr., izabire se  na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik 
u sustavu znanosti visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za ishranu bilja. 
 
Točka 15. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, doc.dr.sc. Luna Maslov 
Bandić, doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak; od 10.9.2018.; 
Kristina Vlahoviček-Kahlina, dr.sc.chem., izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti  visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne  
znanosti, polju: Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za kemiju. 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
       Dekan 
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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