
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/19-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-19-5  
Zagreb, 2.5.2019. 
 

POZIV  
 
na 8. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. koja će se održati u utorak 7.5.2019., u Velikoj vijećnici Fakulteta 
s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 2.4.2019.; 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 
       prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Tomislav Jemrić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       doc.dr.sc. Ivica Ljubičić – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Goran Kiš – izvanredni profesor 
  5.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
       Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Vladimir Brajković, mag.ing.agr. 
       „Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda“ 
  6.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
  7.  Imenovanje Povjerenstva za strateško planiranje 
  8.  Prihvaćanje Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku II ciklusa reakreditacije za 
       razdoblje od 2019. do 2023.; web   
  9.  Glasovanje o Prijedlogu preustroja Fakulteta 
10.  Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta iznad jedan 
       milijun kuna; web 
11.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku zbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Prirodnih znanosti, polje: 
       Biologija  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 (18 mjeseci) u punom radnom vremenu, na 
       Zavodu za sjemenarstvo, voditeljica projekta: doc.dr.sc. Martina Grdiša, 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 
8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2018./2019., održane 7. svibnja 2019. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti  
Pokreće se postupka reizbora dr.sc. Petre Pereković docentice, u znanstveno-nastavno zvanje i na 
radno mjesto docentice 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 
izv.prof.dr.sc. Tatjana Prebeg, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Razrješuje se doc.dr.sc. Nataša Hulak dužnosti voditeljice laboratorija Zavoda za mikrobiologiju, na 
osobni zahtjev. 
 
Imenuje se Irina Tanuwidjaja, mag. ing. agr., voditeljicom laboratorija Zavoda za mikrobiologiju. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2018./2019. 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Građevinskom fakultetu, u ljetnom 
semestru akademske godine 2018./19. nastavnicima kako slijedi: 
prof.dr.sc. Davor Romić - 4 sata predavanja  
doc.dr.sc. Monika Zovko - 2 sata vježbi  
 
Točka 3. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta prof. dr. sc. 
Dinke Grubišić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom 
području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju   
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mirjana Brmež, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju   
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc.dr.sc. 
Martine Grdiša, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju   
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc.dr.sc. 
Ornelle Mikuš, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, viši znanstveni suradnik  
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta doc.dr.sc. Vesne 
Očić, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mario Njavro, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, znanstveni savjetnik  
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
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 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10,116/10 
i 38/11) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17). 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u predloženo znanstveno  zvanje za 
pristupnike kako slijedi: 
 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova 
dr.sc. Aleksandar Mešić znanstveni savjetnik 23,00 
dr.sc. Branka Šakić Bobić viši znanstveni suradnik 13,00 
dr.sc. Vilim Filipović viši znanstveni suradnik 40,30 

 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljavaju 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.) 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević – redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/3 udovoljava 5/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/3 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/2 udovoljava 3/10 
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/3 udovoljava 6/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/3 udovoljava 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/2 udovoljava 4/10 
doc.dr.sc. Goran Kiš – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/2 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/2 udovoljava 3/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/0 udovoljava 4/10 
Pristupnik udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06.) 
doc.dr.sc. Ivica Ljubičić – izvanredni profesor  
udovoljava 4/6 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. 
 
Točka 4. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, 
prof.dr.sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet; 
Dr. sc. Hrvoje Šarčević, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Božena 
Barić, prof.dr.sc. Branka Levaj, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet; 
Dr. sc. Tomislav Jemrić, redoviti profesor, izabire se u trajno znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, grana: Voćarstvo,  Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
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Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Darko Grbeša, prof.dr.sc. Zlatko 
Janječić, prof.dr.sc. Zvonimir Steiner, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek;  
Dr. sc. Goran Kiš, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, prof.dr.sc. 
Sanja Sikora, prof.dr.sc. Marilena Idžojtić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet;  
Dr. sc. Ivica Ljubičić, docent, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: Poljoprivreda, Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 5. 
Prihvaćaju se promjene na modulima poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti. 
 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Vladimir Brajković, mag.ing.agr. 
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda 
Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
dr.sc. Gregor Gorjanc, viši znanstveni suradnik, University of Edinburgh, The Roslin Institute Easter 
Bush, Scotland 
Na temelju uvida u doktorski rad Vladmira Brajkovića, mag.ing.agr., pod nazivom „Utjecaj mitogenoma 
na svojstva mliječnosti goveda“, povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pozitivno ocjenjuje navedeni 
rad u svrhu stjecanja doktorata u znanstvenom području: biotehničkih znanosti, polju: poljoprivreda, 
grani: genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama.   
 
Imenovanje povjerenstva za obranu doktorskoga rada 
Vladimir Brajković, mag.ing.agr. 
Utjecaj mitogenoma na svojstva mliječnosti goveda 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta 
dr.sc. Gregor Gorjanc, viši znanstveni suradnik, University of Edinburgh, The Roslin Institute Easter 
Bush, Scotland 
mentori:  
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Strahil Ristov, Institut Ruđer Bošković 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada 
Mara Bogović, dipl.ing.agr. 
Učinak sorte i gnojidbe na funkcionalnu vrijednost batata (Ipomoea batatas L.)  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
mentorica: prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Marina Anić, mag.ing.agr. 
Utjecaj različitih termina djelomične defolijacije na sastav i sadržaj hlapljivih i polifenolnih spojeva u 
grožđu sorte 'Merlot' (Vitis vinifera L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Željko Večenaj, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
dr.sc. Mirela Osrečak, znanstvena savjetnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: izv.prof.dr.sc. 
Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ana Čehić, mag.ing.agr. 
Primjena Teorije planiranog ponašanja u maslinarskom turizmu 
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Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet   
prof.dr.sc. Slobodan Ivanović, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet                                             
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: prof.dr.sc. 
Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.  
     
Ana Džaja, mag.ing.oecoing. 
Utjecaj pasmine i kvalitete vune na sadržaj teških metala i perivih sastojaka runa                  
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ante Kasap, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ivan Širić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Mr.sc. Branka Maričić 
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav 
graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču  
izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Sanja Radman, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
 
Bojan Marković, dipl. ing. agr. 
Potencijal proizvodnje etanola nenamjenskih hibrida kukuruza uzgojenih u različitim gustoćama sklopa 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet Agrobiotehničkih 
znanosti Osijek  
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: izv.prof.dr.sc. 
Željko Jukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ana Peršurić Palčić, dipl.ing.agr. 
Utjecaj folijarnih gnojidbenih tretmana na osnovni kemijski sastav mošta i baznog vina cv. 'Malvazije 
istarske' (Vitis vinifera L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u PorečuPrihvaća se ocjena 
teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Shiming Wan, MSc 
Identifikacija i funkcijska analiza gena uključenih u razvoj intermuskularnih kostiju wuchang deverike 
(Megalobrama amblycephala) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc.Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Maria Špoljar, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zexia Gao, Huazhong Agricultural University, College of Fisheries, China 
 
Prijava teme doktorskog rada  
Ivan Magdić, mag.ing.agr. 



 
 

 5

Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Stanko Ružičić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
mentori: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 6. 
Prihvaća se Poslovnik o radu Odbora za izdavačku djelatnost.   
 
Točka 7. 
Za članove Povjerenstva za strateško planiranje Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za 
mandatno razdoblje u akademskim godinama 2018./2019. – 2019./2020. – 2020./2021. imenuju se: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, dekan, prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prodekanica za nastavu, 
izv.prof.dr.sc. Darko Vončina, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, izv.prof.dr.sc. Nikica 
Šprem, prodekan za znanstvenu infrastrukturu i pokušališta, doc.dr.sc. Ivan Vnučec, prodekan za 
organizaciju i kvalitetu, dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, prof.dr.sc. Tajana Krička, prof.dr.sc. 
Zlatko Janječić, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Boro Mioč, prof.dr.sc. Davor Romić, prof.dr.sc. 
Renata Bažok, prof.dr.sc. Jerko Gunjača, prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Sandra Voća, prof.dr.sc. 
Mihaela Britvec, izv.prof.dr.sc. Darko Prainer, Alin Žingerlin, dipl.iur., tajnica Fakulteta, predstavnik 
studenata Bruno Jurčić, zamjenik Sven Jančiković. 

 
Točka 8. 
Prihvaća se Akcijski plana za unaprjeđenje kvalitete u postupku II ciklusa reakreditacije za razdoblje od 
2019. do 2023. godine. 
 
Točka 9. 
Na temelju rezultata tajnog glasovanja prihvaća se prijedlog o preustroju Fakulteta.  
 
Točka 10. 
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 
3.000.000,00 kuna za potpisivanje naloga o prijenosu sredstava za potrebe projekta KK.0I.I.I.0I.0005 
„Bioraznolikosti o molekularno oplemenjivanje bilja” Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i 
molekularno oplemenjivanje bilja (ZCI CroP-BioDiv). 
 
Točka 11. 
Dr. sc. Nina Jeran izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Prirodnih znanosti, polje: Biologija  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 (18 mjeseci) u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za sjemenarstvo. 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 Dekan 
 
 
 
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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