
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/20-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-20-1 
Zagreb, 16.1.2020. 
 
 

POZIV  
 
na 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 21.1.2020., u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 3.12.2019.; web  
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  5.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  6.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  7.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  8.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       dr.sc. Dubravka Mandušić - docentica 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće Vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web 
11.  Prijedlog Pravilnika o radu; web 
12.  Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
       osobe; web 
  
13.  a) Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti 
       iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na potpisivanje naloga o 
       prijenosu sredstava na podračun Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i  
       molekularno oplemenjivanje bilja u svrhu daljnje provedbe projekta „Bioraznolikost i  
       molekularno oplemenjivanje bilja“; web 
       b) Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti 
       iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na odobrenje predujma 
       vezanim uz podmjeru 10.2. Program ruralnog razvoja – Europskog poljoprivrednog fonda za 
       ruralni razvoj; web 
       c) Suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Fakulteta u vrijednosti 
       iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na potpisivanje ugovora o  
       dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom 
       razdoblju 2014.-2020. „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja  
       i onečišćenja“; dopuna dnevnog reda 
 
14.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju – asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
       Poljoprivreda, grana: Mljekarstvo na određeno vrijeme od 36 mjeseci, za rad na projektu 
       „Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“, u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
       Mljekarstvo; web 
 
15.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
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       zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, polju: 
       Veterinarska medicina, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, za rad na projektu „Potencijal  
       mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“, u punom radnom vremenu, na Zavodu za opće 
       stočarstvo; web 
 
16.  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 

4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2019./2020., održane 21. siječnja 2020.  
 
Točka 2. 
Osniva se Povjerenstvo za preustroj studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta.  
Za članove Povjerenstva imenuju se: prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Lepomir Čoga, 
izv.prof.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, prof.dr.sc. Ivica Kisić,  doc.dr.sc. Vilim Filipović,  prof.dr.sc. 
Ramona Franić, izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, prof.dr.sc. Zlatko Janječić, prof.dr.sc. Jasminka Karoglan 
Kontić, prof.dr.sc. Josip Leto, prof.dr.sc. Ivan Pejić, doc.dr.sc. Petra Pereković, doc.dr.sc. Ivan Širić, 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Sandra Voća. 
Predstavnik studenata preddiplomskog studija i predstavnik studenata diplomskog studija. 
 
Utvrđuje se Plan obrane završnog rada studenata preddiplomskog studija za akademsku godinu 
2019./2020. kako slijedi:  
Ljetni ispitni rok (15.6.2020. - 10.7.2020.): 15.6.2020. - 19.6.2020.  6.7.2020. - 10.7.2020. 
Jesenski ispitni rok (31.8.2020. - 18.9.2020.): 31.8.2020. - 4.9.2020. 14.9.2020. - 18.9.2020. 
 
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, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za 
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Marijana Barić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr. sc. Davorin Kajba, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
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, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za 
specijalnu proizvodnju bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Milan Poljak,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Bojan Stipešević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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 neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za 
specijalnu proizvodnju bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Tajana Krička,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana Pospišil, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Vlatka Rozman, Sveučilište Josipa Jurja 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 poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
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prof. dr. sc.Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Stjepan Risović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
Točka 3. 
Daje se  prof.dr.sc. Tajani Krička, poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za 
znanost za 2019. godinu u kategoriji: nagrada za životno djelo. 
 
Daje se skupini znanstvenika; prof.dr.sc. Gabrijelu Ondrašeku, prof.dr.sc. Davoru Romiću i prof.dr.sc. 
Zdenku Rengelu poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za znanost za 2019. 
godinu u kategoriji: značajno znanstveno dostignuće. 
 
Daje se  prof.dr.sc. Renati Bažok, poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za 
znanost za 2019. godinu u kategoriji: primjena rezultata znanstvenoistraživačkog rada. 
 
Daje se  doc.dr. sc. Vilimu Filipoviću, poticaj za pokretanje postupka za podjelu Državne nagrade za 
znanost za 2019. godinu u kategoriji: godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim 
znanstvenicima.  
 
Raspisivanje javnog natječaja za rad na projektu 
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 
znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Krajobrazna arhitektura, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, za rad na projektima: „Atlas krajobraza nacionalnog parka Krka“, „Krajobrazna osnova sa 
studijom vrednovanja i osjetljivosti krajobraza – Vransko  jezero“, „Krajobrazna studija za 
administrativno područje grada Dubrovnika“ na Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu 
umjetnost. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo 
doc.dr.sc. Goran Andlar 
dr.sc. Dora Tomić Reljić 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polju: Poljoprivreda, grana: 
Vinogradarstvo i vinarstvo, na određeno vrijeme od 35 mjeseci, u punom radnom vremenu, za rad na 
projektu: „Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze“ na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc.  Darko Preiner, voditelj projekta 
doc.dr.sc. Zvjezdana Marković 
dr.sc. Ivana Tomaz 
 
Točka 4. 
Novčana naknada za upis pojedinačnih predmeta iz studijskih programa cjeloživotnog učenja 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta iznosi 1 ECTS  300,00 kuna. Novčana naknada za 
troškove upisa iznose 300,00 kuna. 
 
Točka 5. 
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 2019./2020., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 6. 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Sandru Bogdanoviću plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja u razdoblju od 5.2. do 5.4.2020. godine, na University of Catania, Italija. 
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Točka 7. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Dalibora 
Bedekovića, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Zlatko Janječić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Jasna Pintar, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Zlata Kralik, znanstveni savjetnik, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. sc. Zlatka 
Svečnjaka, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom 
području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Jasminka Butorac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Milan Poljak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Bojan Stipešević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 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) 
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. Vedran Rubinić Viši znanstveni suradnik 19,70 
dr.sc. Marijana Pećarević Viši znanstveni suradnik 18,10 

 
 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnica udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 
106/06). 
dr.sc. Dubravka Mandušić - docentica 
udovoljava 2/4 uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje: 
društvene znanosti, polje: informacijsko-komunikacijske znanosti.  
 
Točka 8. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
dr. sc. Dubravka Mandušić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom 
polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom na 
Zavodu za informatiku i matematiku.  
 
Točka 9. 
Prijava teme doktorskog rada  
Tajana Čop, mag.ing.agr. 
Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom – eksperiment diskretnog 
odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Vesna Očić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jadranka Deže, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek  
i predlaže mentor: prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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mr.sc. Tomislava Peremin Volf 
Učinak organo-mineralne gnojidbe i biljnog biostimulatora na promjene funkcionalne vrijednosti 
muškatne tikve (Cucurbita moschata Duchesne) nakon berbe   
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Renata Erhatić, znanstvena suradnica, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Siniša Srečec, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
i predlažu mentori: 
prof. dr. sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Nina Kacjan Maršić, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet. 

Ocjena teme doktorskog rada 
Sanja Kajić, mag.biol.mol. 
Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju i njihova simbiozna učinkovitost u 
uvjetima suše 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivan Pejić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, Veleučilište u Slavonskom Brodu. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Mislav Kontek, mag.ing.agr. 
Demineralizacija i poboljšanje energetskih svojstava biomase miskantusa uvođenjem kiselinskog 
predtretmana 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Alan Antonović, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica: 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ana Nimac, mag.ing.agr. 
Genetska osnova svojstava korijena graha (Phaseolus vulgaris L.) odgovornih za tolerantnost na sušu 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
doc.dr.sc. Boris Lazarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 10. 
Promjena statusa modula, koordinatora i suradnika na modulu: Tehnički aspekti bio-sustava u 
ekološkoj održivoj poljoprivredi 
Status modula prije promjene: u mirovanju 
Prijedlog promjene statusa modula: aktivan 
Koordinator modula prije promjene: prof.dr.sc. Silvio Košutić 
Prijedlog novog koordinatora modula: doc.dr.sc. Igor Kovačev 
Nastavnici na modulu i raspodjela satnice prije promjene:  
prof.dr.sc. Silvio Košutić 
prof.dr.sc. Tajana Krička  
prof.dr.sc. Dubravko Filipović 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić  
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prof.dr.sc. Zlatko Gospodarić 
Prijedlog nastavnika i raspodjele satnice na modulu nakon promjene:  
doc.dr.sc. Igor Kovačev (5 P, 5 S)  
prof.dr.sc. Dubravko Filipović (5 P, 5 S) 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija (5 P, 5 S) 
 
Prihvaćanje Sporazuma o međunarodnom dvojnom doktoratu  
Prihvaća se Sporazum o međunarodnom dvojnom doktoratu 
Mihaele Šatvar, mag.ing.agr.  
između Sveučilišta u Gentu i Sveučilišta u Zagrebu  
(na zahtjev studijskog savjetnika prof.dr.sc. Lepomira Čoge). 
  
Prihvaća se Sporazum o međunarodnom dvojnom doktoratu  
Tanje Kremenić, mag.geogr. između Sveučilišta u Padovi i Sveučilišta u Zagrebu  
(na zahtjev studijskog savjetnika doc.dr.sc. Gorana Andlara). 
  
Prihvaća se Sporazum o međunarodnom dvojnom doktoratu  
Martine Kadoić Balaško, mag.ing.agr. između Sveučilišta u Wollongongu i Sveučilišta u Zagrebu  
(na zahtjev studijske savjetnice prof.dr.sc. Renate Bažok). 

 
Točka 11. 
Prihvaća se Pravilnik o radu. 
 
Točka 12. 
Prihvaća se Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
osobe. 
 
Točka 13. 
a) Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 
račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na 
potpisivanje naloga o prijenosu sredstava na podračun Znanstvenog centra izvrsnosti za 
bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja u svrhu daljnje provedbe projekta „Bioraznolikost i 
molekularno oplemenjivanje bilja“. 
 
b) Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 
račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose  na 
odobrenje predujma vezanim uz podmjeru 10.2. Program ruralnog razvoja – Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u iznosu od 1.148.825,00 kuna. 
 
c) Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za 
račun Fakulteta u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kuna do 3.000.000,00 kuna, a koje se odnose na 
potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u 
financijskom razdoblju 2014.-2020. „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od 
zaslanjivanja i onečišćenja” u iznosu od 2.853.372,01 kuna. 
 
Točka 14. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva doc.dr.sc. Nataša Mikulec, prof.dr.sc. Neven Antunac i 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik od 14. siječnja 2020.;   
Fabijan Oštarić, mag. ing. agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Mljekarstvo na 
određeno vrijeme od 36 mjeseci, za rad na projektu „Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji 
sireva“, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mljekarstvo. 
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Točka 15. 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva doc.dr.sc. Nataša Mikulec, prof.dr.sc. Neven Antunac i 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik od 14. siječnja 2020.;   
dr. sc. Dinko Novosel, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, polju: Veterinarska medicina na određeno vrijeme od 
12 mjeseci, za rad na projektu „Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za opće stočarstvo. 
 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 Dekan  
 
 
 
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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