
                                                                                                                                                                                           
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
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POZIV  
 
na 3. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 4.12.2018., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 13.11.2018.; 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 
       docenta – dr.sc. Ivica Martinjak 
       redovite profesorice/prvi izbor (naslovno zvanje) -  izv.prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
 9.  Izvješće Povjerenstva za računalni sustav; web 
10.  Razrješenje/imenovanje voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne 
       znanosti  
11.  Imenovanje voditelja pokušališta „Maksimir“ Zavoda za povrćarstvo; web 
12.  Razrješenje/imenovanje voditelja pokušališta Ban Josip Jelačić, dopuna dnevnog reda 
13.  Raspisivanje javnog natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom 
       zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom 
       području: Prirodne znanosti, polje: Kemija, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne 
       zaposlenice, u punom radnom vremenu, na Zavodu za kemiju, dopuna dnevnog reda 
14.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor doc.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, 
       izvanredna profesorica 
15.  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  

3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2018./2019., održane 4. prosinca 2018. 
 
Tonski zapis sjednice Fakultetskog vijeća služi isključivo tajniku Fakultetskog vijeća za sastavljanje 
zapisnika u pisanom obliku i ne može se upotrijebiti u druge svrhe.  
Snimka svake sjednice izrađuje se samo u jednom primjerku, koja se čuva u pismohrani Fakultetskog 
vijeća kod tajnika Fakultetskog vijeća i ne smije se distribuirati.   
Zainteresirani mogu audio snimku preslušati u prostorijama Tajništva, a sve ostale snimke smatraju se 
neovlaštenim snimanjem.  
 
Točka 2. 
Imenuje se prof.dr.sc. Neven Voća voditeljem diplomskog studija Obnovljivi izvori energije u 
poljoprivredi za mandatno razdoblje u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. 
Za članove vijeća diplomskog studija Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi za mandatno razdoblje u 
akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., imenuju se:doc.dr.sc. Nikola Bilandžija, 
doc.dr.sc. Ana Matin, prof.dr.sc. Tajana Krička,  doc.dr.sc. Krešimir Čopec, doc.dr.sc. Vanja Jurišić, 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, prof.dr.sc. Dubravko Filipović, prof.dr.sc. Josip Leto.   
 
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: Voćarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu na Zavodu za voćarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za hranidbu 
životinja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Darko Grbeša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonimir Steiner, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za specijalno 
stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
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. izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
 
Pokreće se postupak reizbora:  
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Pokreće se postupka reizbora dr.sc. Lepomira Čoge redovitoga profesora, u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: Bilinogojstvo, na Zavodu za ishranu bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka u sastavu: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti 
 
Pokreće se postupka reizbora dr.sc. Miroslava Poje docenta, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ines Han Dovedan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet  
 
Pokreće se postupka reizbora dr.sc. Josipa Juračaka docenta, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jadranka Deže, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti  
 
Pokreće se postupak za izbor u znanstveno zvanje na osobni zahtjev: 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ivane 
Pajač Živković, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Božena Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok , Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Daria 
Jareša, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dubravko Mačešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Dario Iljkić, znanstveni suradnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti  
 
Suglasnosti za izvođenje nastave: 
daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu Geografskom odsjeku, na predmetu Pedogeografija, diplomskog studija Geografija, smjer 
Fizička geografija s geoekologijom u akademskoj godini 2018./19., nastavnicima: prof. dr. sc. Stjepanu 
Husnjaku i doc.dr.sc. Danijeli Jungić. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Veleučilištu „Marko Marulić“, Knin na studiju Poljoprivreda 
krša - Stočarstvo u akademskoj godini  2018./2019. nastavnicima: prof.dr.sc. Zlatku Janječiću, 
prof.dr.sc. Bori Mioču, izv.prof.dr.sc. Miljenku Konjačiću i prof.dr.sc. Anti Ivankoviću.  
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Sveučilišta u Mostaru u akademskoj godini 2018./2019. nastavnicima: prof.dr.sc. Milanu Mesiću, 
prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću i prof.dr.sc. Stjepanu Pliestiću.  
 
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za nastavu i izbor nastavnika.  
 
Točka 3. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent u znanstvenom području: Prirodne znanosti, za rad na projektu HRZZ-a „Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta i na 
određeno vrijeme od četiri (4) godine, u punom radnom vremenu, na Zavodu za pedologiju. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
2. doc. dr. sc. Kristina Krklec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
3. dr. sc. David Dominguez Villar, University of Birmingham, School of Geography, Earth and 
    Environmental Sciences 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent za rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba 
novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 
na Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc. dr. sc. Toni Safner, mentor 
2. izv. prof. dr. sc. Nikica Šprem 
3. prof. dr. sc. Jerko Gunjača 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent za rad na projektu HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba 
novih doktora znanosti“ na teret sredstava projekta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 
na Zavodu za opće stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. prof. dr. sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, mentor 
2. doc. dr. sc. Strahil Ristov, Institut Ruđer Bošković 
3. izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke ili 
Prirodne znanosti  za rad na projektu HRZZ-a  „Genetska osnova insekticidnog potencijala 
dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./Sch. Bip.; IP-2016-06-9034)“, na teret 
sredstava projekta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Zavodu za sjemenarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
1. doc. dr. sc. Martina Grdiša, voditeljica projekta 
2. izv. prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko 
3. prof. dr. sc. Zlatko Šatović 
 
Točka 4. 
Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2018./2019. Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2018./2019., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta.  
 
 
Točka 5. 
Suglasnosti za znanstveno i stručno usavršavanje u inozemstvu – plaćeni dopust 
Odobrava se doc.dr.sc. Luni Maslov Bandić  plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja 
na Cornell University, Sjedinjene Američke Države, u razdoblju od 21.1.2019. do  1.9.2019. godine. 
 
Odobrava se Valentini Šoštarčić, mag.ing.agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja  na University of Padova, Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals 
and the Environment, Italija, u razdoblju od 7.1.2019. do  7.3.2019. godine. 
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje 
Pristupnik udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 
122/2017) 
dr.sc. Ivica Martinjak udovoljava uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta u 
znanstvenom području: Prirodnih znanosti, znanstvenom polju: Matematika, kako slijedi:  
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 6/10 
C-kriterij institucionalnog doprinosa 0/10 
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Pristupnica 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) 
izv.prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov udovoljava 4/8 uvjeta za izbor u naslovno znanstveno-nastavno 
zvanje redovite profesorice/prvi izbor u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda.  
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Imenovani ispunjavaju uvjete za izbor u predloženo znanstveno zvanje, utvrđeno;   
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17) i 
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 predloženo znanstveno zvanje za 
pristupnike: 
dr.sc. Hrvoje Šarčević – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  
dr.sc. Ivana Pajač Živković – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Goran Kiš – viši znanstveni suradnik           
 
Imenuje se doc.dr.sc. Goran Andlar članom Odbora za izbore u zvanja. Mandat novoimenovanog 
člana Odbora traje do isteka mandata postojećeg saziva Odbora. 
 
Točka 7. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto: 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: doc.dr.sc. Biserka Kolarec, prof.dr.sc. Tomislav 
Došlić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, prof.dr.sc. Dijana Ilišević, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet; 
Dr. sc. Ivica Martinjak izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz 
znanstvenog područja: Prirodnih znanosti, znanstvenog polja: Matematika, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu. 

 
Izvješće u postupku izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje: 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Sanja Sikora, prof.dr.sc. Dubravko 
Maćešić, prof.dr.sc. Ksenija Markov, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet;  
Dr. sc. Mihaela Blažinkov, izvanredna profesorica, izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 8. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada 
Maja Novak, dipl. ing. 
Alelopatski potencijal invazivne alohtone vrste pajasena Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dubravka Vitali Čepo, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet 
Mentorica doktorskog rada: izv.prof.dr.sc. Klara Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ana Žgomba Maksimović, mag.ing.agr. 
Mikrobiota spontano fermentiranih kobasica od mesa divljači 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Ivica Kos, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Blaženka Kos, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Karolyi Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Mentorica doktorskog rada: izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski 
fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Katarina Lukšić, mag.ing.agr. 
Morfološka i genetska raznolikost divlje loze (Vitis vinifera subsp. sylvestris Gmel Hegi) u Hrvatskoj 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Silvio Šimon, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i seloPrihvaća se ocjena teme 
doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc.Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu 
 
Prijava teme doktorskog rada  
Marina Pavlović, dipl.ing.agr. 
Utjecaj rane djelomične defolijacije na sadržaj polifenola u grožđu i njihovu stabilnost u vinu 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Marin Mihaljević Žulj, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
i predlaže mentor: doc.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet  
 
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate.   
 
Točka 9. 
Prihvaća se Poslovnik o radu Povjerenstva za računalni sustav.   

Točka 10. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Boro Mioč dužnosti voditelja poslijediplomskog doktorskog studija 
Poljoprivredne znanosti, na osobni zahtjev. 
Imenuje se prof.dr.sc. Ante Ivanković voditeljem poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne 
znanosti za mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.  
 
Točka 11. 
Imenuje se prof.dr.sc. Nina Toth voditeljicom pokušališta „Maksimir” Zavoda za povrćarstvo, za 
mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.  
 
Točka 12. 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem dužnosti voditelja pokušališta ban Josip Jelačić, na osobni 
zahtjev. 
Imenuje se prof.dr.sc. Dragan Bubalo voditeljem pokušališta ban Josip Jelačić, za mandatno razdoblje 
u akademskim godinama 2018./2019./2020./2021.  

 
 Točka 13. 
Raspisuje se javni natječaj za izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
polje: Kemija, na određeno vrijeme do povratka na rad odsutne zaposlenice, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za kemiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković 
doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak 
dr.sc. Kristina Kahlina Vlahoviček 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
  Dekan 
 
 
  Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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