
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-19-12 
Zagreb, 28.11.2019. 
 
 

POZIV  
 
na 3. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 3.12.2019., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 5.11.2019.; web  
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće prodekana za organizaciju i kvalitetu 
  5.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  6.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  7.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, redoviti profesor 
  8.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
       Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Siniša Matutinović 
       Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira 
       Nikola Tomljenović, dipl.ing.agr. 
       Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.) 
  9.  Izvješće Povjerenstva za pokušališta; web 
10.  Izvješće Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti; web 
11.  Razrješenje/imenovanje člana Vijeća biotehničkog područja; web 
12.  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: poljoprivredna tehnika i tehnologija na određeno vrijeme, u 
       punom radnom vremenu, na Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede, do povratka odsutnog 
       zaposlenika na rad; web 
13.  Izvješće u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
       poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
       Poljoprivreda, na određeno vrijeme od 15 mjeseci, za rad na na HRZZ projektu: "Monitoring 
       rezistentnosti štetnika: nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja 
       rezistentnošću (MONPERES), u punom radnom vremenu, u Zavodu za poljoprivrednu 
       zoologiju. Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Renata Bažok; e-pošta 
14.  Razno 
         
 
                 Dekan 
 
 
 
 
                                          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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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 2019./2020., održane 3. prosinca 2019. 
 
Točka 2. 
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 u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, grani: Ekonomika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu na Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof. dr. sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, 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. Zvonko Antunović, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
Raspisuje se javni natječaja 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, polju: Poljoprivreda, grani: Agroekonomika, na 
određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za marketing u poljoprivredi do povratka na 
posao odsutne zaposlenice. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Marija Cerjak 
prof.dr.sc. Damir Kovačić 
doc.dr.sc. Željka Mesić. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2019./2020. 
Daje se suglasnost za izvođenje nastave na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Sveučilišta u Mostaru u akademskoj godini 2019./2020. nastavnicima kako slijedi: 
prof.dr.sc. Milanu Mesiću, na predmetu: Agroklimatologija - 30 sati  predavanja 
prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću, na predmetima: Fitopatologija 20 sati predavanja i Specijalna 
fitopatologija - 10 sati predavanja  
prof.dr.sc. Stjepanu Pliestiću, na predmetu: Prerada i skladištenje biljnih proizvoda - 30 sati 
predavanja. 
 
Vanjski suradnici - dobivene Suglasnosti za izvođenje nastave u akademskoj godini 2019./2020. 
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
prof.dr.sc. Lidija Kozačinski i izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec, na predmetu: Laboratorijske metode u 
mikrobiologiji hrane.  
  
Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
prof.dr.sc. Ivan-Krešimir Svetec i doc.dr.sc. Anamaria Štafa, na predmetu: Genetički modificirane biljke 
u proizvodnji hrane, 
prof.dr.sc. Blaženka Kos, na predmetu: Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških 
sustava. 



 
 
 
 

 
2 

 

Veleučilište u Slavonskom Brodu 
prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, na predmetima: Mikrobna ekologija, Bakteriologija i mikologija u 
biotehnologiji, Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama, Mikrobna raznolikost prirodnih i 
antropogenih ekoloških sustava. 
 
Prihvaća se Prioritetna lista napredovanja nastavnika za 2020. godinu. 
 
Točka 3. 
Prihvaća se pokroviteljstvo VII. Međunarodnog simpozija „Mediterranean Malvasias“ bez preuzimanja 
financijskih obveza, koji će se održati u Dubrovniku od 3. do 6. lipnja 2020. godine. 
 
Daje se suglasnost za korištenjem informatičke učionice radi organizacije interaktivnog tečaja „An 
introduction to Geostatistics for soil science and environmental geology“ u razdoblju od 17. do 20. 
veljače 2020. 
 
Raspisivanje javnog natječaja za rad na projektu 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne znanosti, na određeno vrijeme 
od 36 mjeseci u punom radnom vremenu, za rad na projektu: „Napredni sustav motrenja 
agroekosustava od  zaslanjivanja i onečišćenja“ na Zavodu za melioracije. Mentor je prof. dr.sc. Davor 
Romić. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Davor Romić 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek 
doc.dr.sc. Monika Zovko 
 
Otpisuje se uništena, dotrajala i zastarjela knjižna građa knjižnog fonda Centralne agronomske 
knjižnice, (dalje u tekstu: CAK), koja je osnovno sredstvo Fakulteta u vrijednosti od 396,00 kuna.  
Za otpis je izlučeno ukupno 148 naslov knjižne građe (241 primjerak/volumen), od čega je: 
141 naslova uništene knjižne građe (216 primjeraka/volumena) 
3 naslova dotrajale knjižne građe (9 primjeraka/volumena) 
4 naslova zastarjele knjižne građe (16 primjeraka/volumena). 
 
Točka 5. 
Imenuje se dr.sc. Ines Pohajda iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe vanjskom 
članicom Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta umjesto 
mr.sc. Marije Ševar.  
Mandat novoimenovane članice traje do isteka mandata postojećeg saziva Odbora za upravljanje 
kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Prihvaća se Upravina ocjena sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Prihvaća se Registar rizika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Prihvaća se Izvješće s internog audita sustava upravljanja kvalitetom koji je održan u vremenu od 
3.10. do 10.10.2019. godine. 
 
Točka 6. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
predloženo znanstveno zvanje u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, za pristupnike: 
 
dr.sc. Igor Bogunović – viši znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, viši znanstveni suradnik 
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević, viši znanstveni suradnik, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek Fakultet 
agrobiotehničkih znanost u Osijeku 
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dr.sc. Anita  Bošnjak Mihovilović – viši znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Snježana Kereša, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Marijana Barić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Mirna Ćurković Perica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematički fakultet 
 
dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić – viši znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Marijana Barić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Snježana Kereša, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Dalibor Kajba, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Šumarski 
fakultet 
 
dr.sc. Marijana Pećarević – viši znanstveni suradnik 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Vlasta Bartulović, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Dubrovniku 
 
dr.sc. Ante Rako – znanstveni suradnik 
prof.dr.sc. Samir Kalit, znanstveni savjetnik 
prof.dr.sc. Neven Antunac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Rajka Božanić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 
fakultet 
 
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 za pristupnike:  
 
Pristupnici  Znanstveno zvanje Broj bodova
dr.sc. Snježana Kereša znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 29,45 
dr.sc. Danijel Karolyi znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 73,60 
dr.sc. Mario Sraka znanstveni savjetnik 17,00 
dr.sc. Darija Lemić viši znanstveni suradnik 50,55 50,55
dr.sc. Josip Mikuš viši znanstveni suradnik 16,75 
dr.sc. Ana Bratoš Cetinić viši znanstveni suradnik 17,00 
dr.sc. Josipa Perković znanstveni suradnik 5,50 
dr.sc. Biljana Kulišić znanstveni suradnik 8,50 

 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
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). 
prof.dr.sc. Aleksandar Mešić – redoviti profesor/prvi izbor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 4/10 
 
Točka 7. 
Dr. sc. Aleksandar Mešić, 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. 
Dr. sc. Aleksandar Mešić, izvanredni profesor, izabire se u smislu odredbe članka 102. stavak 1. 
ZZDVO, u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora/prvi izbor, s obvezom provođenja 
reizbora ili izbora na više radno mjesto. 
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Točka 9. 
Prijava teme doktorskog rada  
Ana Nimac, mag.ing.agr. 
Genetska osnova arhitekture korijena graha (Phaseolus vulgaris L.) odgovorne za tolerantnost na 
sušu  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Boris Lazarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Sunčica Stipoljev, mag.oecol. et prot.nat. 
Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II kod divokoza (Rupicapra spp.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc.Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet        
prof.dr.sc. Elena Bužan, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije. 
 
Mara Rathman, dipl.ing.agr. 
Biološke značajke i uzgojni potencijal male kapice (Mimachlamys varia, Linnaeus, 1758) u istočnom 
Jadranu 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivančica Strunjak Perović znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković 
i predlažu mentori: 
dr.sc. Tomislav Treer professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Josip Barišić, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković. 
 
Tanja Kremenić, mag. geogr. 
Valorizacija suhozidne baštine cresko-lošinjskog otočja 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nenad Buzjak Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet 
i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Goran Andlar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mauro Varotto, Sveučilište u Padovi. 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Ivana Držaić, mag.ing.agr. 
Genomska karakterizacija hrvatskih izvornih pasmina ovaca 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Boris Lukić, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek 
doc.dr.sc. Maja Ferenčaković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
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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 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentorice: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Duška Ćurić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Martina Kadoić Balaško, mag.ing.agr. 
Promjene genoma povezane s razvojem rezistentnosti na insekticide kod ekonomski važnih štetnika u 
Hrvatskoj 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Maja Čačija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Katja Žanić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju 
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split  
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
prof. dr. sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Darija Lemić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr.sc. Katarina Maryann Mikac, PhD, University of Wollongong, Australija 
prof.dr.sc. James F. Wallman, PhD, University of Wollongong, Australija. 
 
Mirela Trdenić, dipl.ing.agr.  
Primarne arome mošta cv. 'Škrleta bijelog' (Vitis vinifera L.) pri različitoj gnojidbi 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivana Tomaz, viša stručna suradnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Igor Palčić, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Zvjezdana Marković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Filip Topličanec, dipl.ing.agr. 
Utjecaj informacija o koristima od kukaca na prihvaćanje entomofagije 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zvonimir Šatalić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Siniša Matutinović 
Utjecaj udjela i sastava ovčjeg mlijeka na randman, proteolizu i teksturu lećevačkog sira 
mentor: prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Rajka Božanić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Nikola Tomljenović, dipl.ing.agr. 
Morfološka, pomološka i genetska varijabilnost genotipova divlje ruže (Rosa canina L.) 
mentori: prof.dr.sc. Ivan Pejić, prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
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Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Goran Fruk, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Fuad Gaši, Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 
 
Točka 9. 
Prihvaća se Pravilnik o pokušalištima. 
  
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Grgiću, dekanu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
za podnošenje Zahtjeva Ministarstvu poljoprivrede za davanje na korištenje poljoprivrednog zemljišta 
kod Velike Gorice u vlasništvu RH izravnom pogodbom. 
 
Točka 10. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović članicom Povjerenstva za izvannastavne aktivnosti 
umjesto izv.prof.dr.sc. Romane Caput-Jogunica koja je razrješenja dužnosti na osobni zahtjev.  
 
Mandat novoimenovane članice traje do isteka mandata postojećeg saziva Povjerenstva za 
izvannastavne aktivnosti.   
 
Točka 11. 
Imenuje se prof.dr.sc. Ivica Kisić, prodekan za nastavu, članom Vijeća biotehničkog područja umjesto 
prof.dr.sc. Jasminke Karoglan Kontić. 
Mandat novoimenovanog člana traje do isteka mandata postojećeg saziva Vijeća biotehničkog 
područja Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Točka 12. 
Na temelju Izvješće Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Dubravko Filipović, doc.dr.sc. Igor Kovačev, 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija od 8.11.2019.  
Valentina Mateković, mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: 
poljoprivredna tehnika i tehnologija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
mehanizaciju poljoprivrede, do povratka odsutnog zaposlenika na posao. 

 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Renata Bažok, doc.dr.sc. Darija Lemić, 
prof.dr.sc. Božena Barić od 28.11.2019. 
Dr.sc. Bastian Christoph Göldel izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
na određeno vrijeme od 15 mjeseci, za rad na na HRZZ projektu: "Monitoring rezistentnosti štetnika: 
nove metode detekcije i učinkovite strategije upravljanja rezistentnošću (MONPERES)“, u punom 
radnom vremenu, u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju. 
Voditeljica projekta je prof.dr.sc. Renata Bažok. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta. 
 
 
 
 
       Dekan  
 
 
 
       Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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