
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-19-10  
Zagreb, 10.10.2019. 
 
 

POZIV  
 
na 1. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 15.10.2019., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 10.9.2019.; web  
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
       Prijedlog Pravilnika o vlastitim prihodima i njihovoj raspodjeli – donošenje odluke; web 
  4.  Odbor za upravljanje kvalitetom; razrješenje/imenovanje novih članova; web 
  5.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
       Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
       dr.sc. Marko Maričević 
       Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.) 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web 
  9.  Izvješće Povjerenstva za pokušališta; Pravilnik o pokušalištima - javna rasprava; web 
10.  Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti; razrješenje/imenovanje predsjednika povjerenstva; 
11.  Povjerenstvo za web stranicu/imenovanje novog člana; web 
12.  Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Zagrebu 
       Agronomskog Fakulteta- donošenje odluke; web- skida se sa dnevnog reda 
13.  Razrješenje/imenovanje članice Senata Sveučilišta u Zagrebu; web 
14.  Razrješenje/imenovanje predstojnika Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu 
       zoologiju; web 
15.  Izvješće prof.dr.sc. Miroslava Kapša o korištenju slobodne studijske godine 2018./2019. 
       (Sabbatical);  web – odgođeno za sljedeću sjednicu  
16.  Očitovanje dekana na primjedbe o nejednakom postupanju u vezi s Balom agronoma 
17.  Imenovanje predstavnika i zamjenika predstavnika studenata u radna tijela Fakulteta; web 
18.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor doc.dr.sc. Laria Hadelana i doc.dr.sc. Ivana 
       Vnučeca  u izvanrednog profesora 
       Vijeće prirodoslovnog područja potvrđuje izbor dr.sc. Petre Posedel Šimović u docenticu  
19.  Razno  
 
 
 
                 Dekan 
 
 
 
 
                                          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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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 
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2019./2020., održane 15. listopada 2019. 
 
Točka 2. 
Prihvaća se Elaborat o diplomskom Sveučilišnom studijskom programu Mediteranska poljoprivreda.  
 
Za članove Povjerenstva za izradu Prioritetne liste napredovanja za 2020. imenuju se: prof.dr.sc. 
Jasminka Butorac, prof.dr.sc. Dinka Grubišić, doc.dr.sc. Aleksandra Perčin, doc.dr.sc. Petra 
Pereković, doc.dr.sc. Ivan Širić. 
Zadaća Povjerenstva je sastavljanje Prioritetne liste napredovanja za 2020. godinu u skladu sa 
Procedurom i kriterijima napredovanja i kadrovske obnove Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta za 2020. godinu, KLASA: 011-01/19-01/19; URBROJ: 251-71-29-01/9-19-1 od 10.9.2019. 
Prioritetna lista napredovanja za 2020. godinu dostavlja se Fakultetskom vijeću na prihvaćanje i 
daljnje postupanje. 
 
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, grana: 
Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 50% (pola radnog 
vremena 20 sati tjedno), na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, do 
povratka odsutne zaposlenice na rad. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof dr.sc.Vesna Židovec 
doc.dr.sc.Sonja Butula 
doc.dr.sc Petra Pereković 
 
Povjeravanje nastave za akademsku godinu 2019./2020. 
Povjerava se dr.sc. Ivani Rajnović, poslijedoktorandici dio nastave: Uvod u mikrobiologiju tla 4 sata 
predavanja, Mikrobiologija i biokemija tla 6 sati predavanja, Korisne asocijacije biljaka i 
mikroorganizama 6 sati predavanja, Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava 6 
sati predavanja, Beneficial associations of plants and microorganisms 2 sata predavanja na 
engleskom jeziku, Mikrobiologija i biotehnologija vina 6 sati predavanja. Nositeljica predmeta je 
prof.dr.sc. Sanja Sikora. 
 
Povjerava se doc.dr.sc. Luciji Blašković nastava iz predmeta: Informatika, Infosustavi u poljoprivredi i    
Komunikacijski sustavi.  
 
Suglasnost za izvođenje nastave 
Daje se suglasnost  za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno - matematičkom 
fakultetu u akademskoj godini 2019./2020., poslijediplomskom sveučilišnom studiju Biologija pri 
Biološkom odsjeku prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću - 10 sati  predavanja i 10 sati vježbi na predmetu: 
Analiza genetičke raznolikosti. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno - matematičkom 
fakultetu u akademskoj godini 2019./2020., diplomskom studiju Znanost o okolišu pri Biološkom 
odsjeku doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 15 sati  vježbi na predmetu: Osnove tloznanstva. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu Akademiji likovnih umjetnosti u 
akademskoj godini 2019./2020. izv.prof.dr.sc. Tatjani Prebeg - 4 sata predavanja i 6 sati vježbi na 
predmetu: Konzerviranje i restauriranje umjetnina. 
 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zadru Odjelu za ekologiju, agronomiju i 
akvakultutru u akademskoj godini 2019./2020., preddiplomskom studiju Primijenjene ekologije 
doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 30 sati predavanja na predmetu: Opća pedologija i poznavanje 
mediteranskih tala.  
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Utvrđuju se kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisu na preddiplomske studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za akademsku godinu 2020./2021. 
 

Točka 3. 
Prihvaća se Plan prihoda i primitaka za 2020. godinu, Financijski plan rashoda i izdataka za 2020.- 
2022. godinu, Financijski plan za 2020.-2022. godinu, Plan za unos u SAP prihodi, Plan za unos u 
SAP rashodi. 
Prihvaća se Pravilnika o vlasititim prihodima i njihovoj raspodjeli. 

 
Točka 4. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić dužnosti članice Odbora za upravljanje kvalitetom.   
Imenuje se prof.dr.sc. Ivica Kisić, prodekan za nastavu članom Odbora za upravljanje kvalitetom. 
Imenuje se Marija Biondić Pavlić, mag.educ.soc./phil. članicom Odbora za upravljanje kvalitetom. 
  
Točka 5. 
Na temelju prijava pristiglih na natječaj o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, 
poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro), prihvaća se prijedlog Povjerenstva o 
potpisivanju Ugovora o stipendiranju školarine diplomskog studija  Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje 
resursima (InterEnAgro) između Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta i studentica: Ane 
Slabić,  Ivane Krstanović i Tene Dozet. Fakultet se obvezuje podmiriti troškove školarine I. godine 
diplomskog studija Okoliš, poljoprivreda i gospodarenje resursima (InterEnAgro) za akademsku godinu 
2019./2020., na temelju Ugovora o studiranju. 
 
Točka 6. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Snježane 
Kereša, 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. Marijana Barić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 

PREDDIPLOMSKI 
STUDIJ 

Ocjene 
SŠ 

Hrvatski Matematika Strani jezik Izborni predmet 
Uvjet 

za upis 
Dodatna 
provjera

Agrarna 
ekonomika 

40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 

Agroekologija 40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 

Animalne znanosti 40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 

Biljne znanosti 40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 

Ekološka 
poljoprivreda 

40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 

Fitomedicina 40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 

Hortikultura 40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B

25% 
razina 

B
10% 

Biologija ili 
Kemija

15% 
da 

 
 

Krajobrazna 
arhitektura 

20% 
razina 

A 
10% 

razina 
B 

5% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Likovna 
umjetnost

5% 
 

ne 
50% 

Poljoprivredna 
tehnika 

40% 
razina 

B 
10% 

razina 
B 

25% 
razina 

B 
10% 

Biologija ili 
Fizika ili 
Kemija ili 
PiG

15% 
 

ne 
 



 
 

 
3 

 

prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Davorin Kajba, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Šumarski 
fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Zdenka 
Rengela, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju/povratnik, u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Milan Mesić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Marija 
Srake, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Domagoj Rastija, 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 dr. sc. Petre 
Pereković, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, viši znanstveni suradnik 
izv.prof.dr.sc. Tatjana Prebeg, viši znanstveni suradnik 
izv.prof.dr.sc. Damir Barčić, viši znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Ane 
Bratoš Cetinić, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, viši znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Vlasta Bartulović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Dubrovniku 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Josipa 
Mikuša, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Vlasta Bartulović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Dubrovniku 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, viši znanstveni suradnik 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Josipe 
Perković, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Nina Toth, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
doc.dr.sc. Sanja Radman, znanstveni suradnik 
izv.prof.dr.sc. Smiljana Goreta Ban, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za poljoprivredu i 
turizam, Poreč 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Biljane 
Kulišić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić, viši znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Neven Voća, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  
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prof.dr.sc. Darko Kiš, znanstveni savjetnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti u Osijeku 
 
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), Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17). 
 
Usvaja se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno  zvanje: 
 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova 
dr.sc. Nikolina Kelava Ugarković viši znanstveni suradnik 27,25 
dr.sc. Josip Gugić viši znanstveni suradnik 18,25 
dr.sc. Božica Japundžić-Palenkić znanstveni suradnik 13,00 
dr.sc. Marin Čagalj znanstveni suradnik   6,25 

 
Točka 7. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Marko Maričević, mag.ing.agr. 
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.),  
Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada u sastavu: prof.dr.sc. Jerko Gunjača, doc.dr.sc. Ivanka Habuš 
Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet i dr.sc. Valentina Španić, znanstvena savjetnica u 
trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek pozitivno ocjenjuje navedeni doktorski rad i predlaže 
nastavak postupka u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora biotehničkih znanosti, polja: 
poljoprivreda, grane: genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama.  
mentor doktorskog rada: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
Prihvaća se Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada. 
 
Prijava teme doktorskog rada  
Ivana Držaić, mag.ing.agr. 
Genomska karakterizacija i struktura hrvatskih izvornih pasmina ovaca  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Boris Lukić, Sveučilite J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentorica: izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Emilija Friganović, dipl.ing.preh.teh. 
Sušenje petrovca (Crithmum maritimum L.), maslačka (Taraxacum officinale Weber) i blitve (Beta 
vulgaris L. ssp. cicla) kao dodataka u proizvodnji svježe tjestenine 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
doc.dr.sc. Ana Matin, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dubravka Novotni, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
doc.dr.sc. Boris Dorbić, Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu 
i predlažu mentorice: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakulte 
 
Mirela Trdenić, dipl.ing.agr.  
Primarne arome mošta cv. 'Škrleta bijelog' (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivana Tomaz, viša stručna suradnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 
i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Zvjezdana Marković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Nives Jovičić, mag.ing.agr. 
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Hidroliza kao predtretman u proizvodnji biokompozita iz ljuske oraha 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
doc.dr.sc. Tadeja Kraner Šumenjak, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerza u 
Mariboru, Republika Slovenija 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentorice: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sanja Kalambura, Veleučilište Velika Gorica 
 
Imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada 
Marko Maričević, mag.ing.agr. 
Dialelna analiza otpornosti ozime pšenice na fuzarijski palež klasa (Fusarium spp.) 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet             
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet              
dr.sc. Valentina Španić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek 
mentor doktorskog rada: prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
      
Na temelju Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu 
(pročišćeni tekst), članka 4. točke 5. donosi se Odluka o održavanju doktorskog studija.  
 
Točka 8. 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu poslijediplomskog specijalističkog rada 
Tatjana Boroša Pecigoš, dipl.ing.biol. 
Mogućnosti korištenja stranih vrsta riba u akvakulturi Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na 
zakonodavni okvir 
Prihvaća se Povjerenstvo za ocjenu rada  u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Damir Kapetanović, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković 
mentorica: prof.dr.sc. Marina Piria   
 
Točka 9. 
Pokreće se javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o pokušalištima. Java rasprava je otvorena do 11. 
studenoga 2019. godine.  
 
Točka 10. 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica dužnosti predsjednice Povjerenstva za 
izvannastavne aktivnosti. 
   
Imenuje se doc.dr.sc. Ivan Juran predsjednikom Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti. 
Mandat novoimenovanog predsjednika Povjerenstva traje do isteka mandata postojećeg saziva 
Povjerenstva. 
 
Točka 11. 
Imenuje se doc.dr.sc. Dubravko Škorput članom povjerenstva za web stranicu Fakulteta s ovlastima 
administratora sustava. 
 
Točka 12. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić dužnosti članice Senata Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Imenuje se prof.dr.sc. Ivica Kisić, prodekan za nastavu, članom Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Mandat novoimenovanog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Senata Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Točka 13. 
Razrješuje se prof.dr.sc. Marina Piria dužnosti predstojnice Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i 
specijalnu zoologiju Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u 
akademskim godinama 2019./2020. – 2020./2021., na osobni zahtjev. 
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Imenuje se prof.dr.sc. Dragan Bubalo predstojnikom Zavoda za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo 
ispecijalnu zoologiju Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje u 
akademskim godinama 2019./2020. – 2020./2021. 
 
Točka 16. 
Imenuje se član i zamjenik člana Odbora i Povjerenstva Fakulteta, predstavnik studenata za 
akademsku godinu 2019./2020. 
 
Odbor za nastavu i izbor nastavnika 
Mateja Grubor, članica - Stipo Šuman, zamjenik članice 
 
Odbor za međunarodnu suradnju 
Katarina Rončević, članica - Nina Buljević, zamjenica članice 
 
Odbor za upravljanje kvalitetom 
Mislav Kontek, član - Manuela Vukić, zamjenica člana 
 
Etičko povjerenstvo 
Nika Jeličić, članica - Lea Colić, zamjenica članice 
Dominik Anđelini, član - Vilim Plevnik, zamjenik člana 
 
Stegovno povjerenstvo 
Filip Puškarić, član - Zlatko Pavičić, zamjenik člana 
 
Povjerenstvo za izvannastavne aktivnosti 
Davor Jambrek, član - Martina Ćurak, zamjenica člana 
Mario Shihabi, član - Matej Barić, zamjenik člana 
 
Povjerenstvo za strateško planiranje 
Aleksandra Vukdragović, članica - Paula Mikan, zamjenica članice 

 
 
 

Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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