
 

 
 

                                                                                                                                                                                           
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: 251-71-29-01/9-20-11 
Zagreb, 3.9.2020. 
 

POZIV  
 
na 12. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2019./2020. koja će se održati u utorak 8. rujna 2020., putem Zoom i Slido 
Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 15.7.2020.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web  
  4.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web  
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       dr.sc. Lana Filipović – docent 
       dr.sc. Magdalena Zrakić Sušac – docent 
       izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić – redoviti profesor/prvi izbor 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc. dr. sc. Nataša Bokan – docent   
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
  9.  Izvješće Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti; web 
 
10. Izvješće Povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na 
određeno vrijeme dok traje projekt, u punom radnom vremenu, za rad na projektu: Napredna i 
prediktivna poljoprivreda za otpornost klimatskim promjenama (AgroSPARC) u Zavodu za 
poljoprivrednu zoologiju i Zavodu za melioracije; web 
 
11. Izvješće Povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničkih ili Prirodnih 
znanosti na vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za melioracije, 
voditelj projekta doc. dr. sc. Vilim Filipović 
 
12. Izvješće Povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, grana: hranidba životinja, na vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom 
vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih 
doktora znanosti“ u Zavodu za hranidbu životinja, voditeljica projekta doc.dr.sc. Kristina Kljak; 
web 
 
13.  Izvješće Povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda na vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za 
rad na projektu „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u 
Zavodu za opću proizvodnju bilja, voditelj projekta doc. dr. sc. Igor Bogunović; web 
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14.  Prijedlog Povjerenstva za ocjenu radova pristiglih na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 
u akademskoj godini 2019./2020.; e-pošta 
  
15.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor u redovitoga profesora izv. prof. dr. sc. Martinu Skendrović 
Babojelić 
 
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  
Na temelju članka V. Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih 
okupljanja, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih događaja („Narodne novine“, broj 
32/20) od 19. ožujka 2020. i članka I. Odluke Stožera civilne zaštite RH o izmjeni i dopuni Odluke o 
mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, uslužnih djelatnosti i održavanja kulturnih i sportskih 
događaja („Narodne novine“ broj 59/2020) od 18. svibnja 2020., Preporuka Hrvatskoga zavoda za 
javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i Kriznog stožera Sveučilišta u Zagrebu vezano uz bolesti (COVID-19) od 20. svibnja 2020., 
Preporuka za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica u vezi s pojavom 
koronavirusa COVID 19 od 16. ožujka 2020., kao i Upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim 
službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19 od 29. lipnja 2020. te obavijesti 
dekana prof.dr.sc. Zorana Grgića od 13.7.2020., a kako bismo maksimalno ublažili negativne učinke 
za Fakultet i zaposlenike Fakulteta, 12. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta u akademskoj godini 2019./2020. održana je u utorak 8.9.2020., u 
elektroničkom obliku. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti 
Prihvaćaju se Pravila za provođenje ispita na daljinu. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
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 u Zavodu za sjemenarstvo.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof. dr. sc. Klaudija Carović-Stanko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Šumarski 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 u Zavodu za ishranu bilja.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof. dr. sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Jasna Pintar voditeljicom studija Hranidba životinja i hrana umjesto 
prof.dr.sc. Darka Grbeše. Mandat novoimenovane voditeljice započinje sa akademskom godinom 
2020./2021. i traje do isteka mandata sadašnjeg saziva Vijeća studija.  
 
Imenuje se doc.dr.sc. Kristina Kljak voditeljicom laboratorija Zavoda za hranidbu životinja umjesto 
izv.prof.dr.sc. Jasne Pintar. 
 
Suglasnost za izvođenje nastave izvan Fakulteta 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru akademske godine 
2020./2021. na diplomskom studiju Geologija zaštite okoliša pri Geološkom odsjeku Prirodoslovno-
matematičkog fakulteta;  na predmetu: Biogeokemija prof.dr.sc. Mariji Romić - 21 sat predavanja,  
dr.sc. Lani Filipović - 9 sati predavanja, 15 sati vježbi na predmetu: Osnove tloznanstva 
izv.prof.dr.sc.Mariju Sraki - 30 sati predavanja, doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 15 sati vježbi. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 
2020./2021. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu; na predmetu: Pedogeografija prof.dr.sc. 
Stjepanu Husnjaku - 30 sati predavanja, doc.dr.sc. Danijeli Jungić - 15 sati vježbi, na predmetu: 
Pedologija doc.dr.sc. Danijeli Jungić - 30 sati predavanja, Ivanu Magdiću mag.ing.agr. – 15 sati vježbi, 
na predmetu: Filogenija i molekularna sistematika, prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću - 8 sati predavanja i 4 
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sata vježbi, na predmetu: Analiza genetičke raznolikosti, prof.dr.sc. Zlatku Šatoviću - 5 sati predavanja 
i 5 sati seminara, na predmetu: Osnove tloznanstva, izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki - 30 sati predavanja, 
doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću - 15 sati vježbi. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 
2020./2021. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu; na predmetu: Pedogeografija prof.dr.sc. 
Stjepanu Husnjaku - 30 sati predavanja, doc.dr.sc. Danijeli Jungić - 9 sati vježbi i 6 sati seminara. 
 
Točka 3. 
Određuje se iznos novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja 
zaposlenika koja se dodjeljuje u povodu Dana Fakulteta za akademsku godinu 2019./2020. i isplaćuje 
se na tekući račun zaposlenicima kako slijedi; povelja 5.000,00 kuna, medalja 4.000,00 kuna, nagrada 
3.750,00 kuna.  
 
Daje se suglasnost dekanu prof. dr. sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad jedan milijun kuna do tri milijuna kuna, a koja se odnosi na projektne 
radove ukupnog iznosa 2,39 milijuna kuna i provode se u I. fazi (od rujna 2020. do lipnja 2021. godine) 
radi sanacije štete od potresa.  

Određuje se iznos od 100.000,00 kn (slovima: sto tisuća kuna) za sufinanciranje troškova objave 
radova u časopisima Q1 kategorije za 2021. godinu, u znanstvenom području Biotehničkih znanosti.  

Točka 4. 
Raspisuje se javni natječaj za dodjelu tri (3) stipendije za pokrivanje troškova školarine za diplomski 
studijski program InterEnAgro za akademsku godinu 2020./2021. 
Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani koji su završili preddiplomski studij i stekli najmanje 
180 ECTS bodova. Prednost će imati kandidati koji su završili preddiplomski studij Agronomskog 
fakulteta. 

 
Točka 5. 
Pokreće se postupak izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Igora 
Isajlovića, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Nedo Vrgoč, znanstveni savjetnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split 
dr.sc. Ana Gavrilović, znanstveni savjetnik 
 
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). 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ivane Rajnović u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Maje Žulj Mihaljević u 
znanstveno  zvanje znanstveni suradnik. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ante Kasapa u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Sare Godena u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Tatjane Klepo u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
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). 
dr.sc. Lana Filipović – docent 
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Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 6/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
dr.sc. Magdalena Zrakić Sušac – docent 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 2/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 3/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
izv.prof.dr.sc. Ivanka Žutić – redoviti profesor/prvi izbor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/10 udovoljava 6/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 1/10 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnica udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06). 
Za ponovni izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta pristupnici trebaju ispuniti tri uvjeta, koje 
biraju među uvjetima za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a i također među uvjetima za 
izbor u izvanrednog profesora.  
doc.dr.sc. Nataša Bokan – docent   
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete 
ispunjava 3/4 uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora.  
 
Imenuje se doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher članicom Odbora za izbore u zvanja umjesto prof.dr.sc. 
Marijane Barić. Mandat novoimenovane članice Odbora započinje sa akademskom godinom 
2020./2021. i traje do isteka mandata sadašnjeg saziva Odbora za izbore u zvanja.  
 
Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Davor Romić, prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, 
doc.dr.sc. Stjepan Mikac od 21.7.2020. 
Dr. sc. Lana Filipović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docentica, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
melioracije Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temleju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Ivo Grgić, prof.dr.sc. Ramona Franić, prof.dr.sc. 
Josip Tica, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet od 24.8.2020. 
Dr. sc. Magdalena Zrakić Sušac, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju - docentica, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta.   
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Nina Toth, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. 
Sanda Vladimir-Knežević, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet od 23.7.2020. 
Dr. sc. Ivanka Žutić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovite profesorice/prvi izbor, iz znanstvenog područja: Biotehničke znanosti, znanstvenog 
polja: Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Đurđica Žutinić, prof.dr.sc. Marija Cerjak, 
doc.dr.sc. Kruno Kardov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet od 27.7.2020. 
Doc. dr. sc. Nataša Bokan, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Društvenih znanosti, znanstvenom polju: Sociologija, grana: posebne 
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sociologije, u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta. 
 
Točka 7. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Domina Delač, mag. ing. agr. 
Reakcija tla i vode na post-požarno malčiranje i spaljivanje biomase u mediteranskoj Hrvatskoj 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Barbara Karleuša, Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Paulo Pereira, Mykolas Romeris University, Environmental Management Center, Litva. 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Nera Fabijanić, mag.ing.agr. 
Utjecaj tehnike lova na razinu kortizola u krvnom serumu i fizikalne pokazatelje kakvoće mesa divlje 
svinje (Sus scrofa) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Barić-Rafaj, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
doc.dr.sc. Nikolina Kelava-Ugarković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dean Konjević, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet. 
 
Anamarija Peter, mag. ing. agr. 
Energetska i funkcionalna vrijednost stranih invazivnih biljnih vrsta na području Žumberačkog gorja 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof.dr.sc. Božena Mitić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
izv.prof.dr.sc. Dubravka Dujmović Purgar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 8. 
Rukopis pod nazivom „Praktikum iz opće mikrobiologije“, autorice: izv. prof. dr. sc. Mirne Mrkonjić 
Fuka i Irine Tanuwidjaja, mag. ing. agr. odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
Točka 9.  
Mijenja se naziv modula: Planiranje istraživanja i statistička analiza vremenski ili prostorno 
autokoreliranih podataka (Research design and statistical analysis of data with spatial or temporal 
autocorrelation), u programu poslijediplomskog studija Poljoprivredne znanosti.  
Ispravno glasi: Analiza vremenskih serija, prostornih i prostorno-vremenskih podataka (Analysis of 
time series, spatial and spatio-temporal data). Ostalo iz Odluke od 15.7.2020. ostaje nepromijenjeno. 
 
Točka 10.  
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; doc.dr.sc. Darija Lemić, doc.dr.sc. Monika Zovko, 
prof.dr.sc. Renata Bažok od 23.7.2020. 
Sandra Skendžić, mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent 
(doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, na određeno vrijeme dok traje projekt, u 
punom radnom vremenu, za rad na projektu: Napredna i prediktivna poljoprivreda za otpornost 
klimatskim promjenama (AgroSPARC) u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju i Zavodu za melioracije.  
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Točka 11.  
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Vilim Filipović, dr.sc. Lana Filipović, doc.dr.sc. 
Zoran Kovač, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet od 1.9.2020. 
Jasmina Defterdarović, mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
asistent (doktorand), u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti na vrijeme od četiri (4) godine u 
punom radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba 
novih doktora znanosti“ u Zavodu za melioracije, voditelj projekta doc. dr. sc. Vilim Filipović. 
 
Točka 12.  
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Kristina Kljak, izv.prof.dr.sc. Goran Kiš, 
doc.dr.sc. Marija Duvnjak od 2.9.2020. 
Dora Zurak, mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent 
(doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, grana: 
hranidba životinja, na vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na projektu „ 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za hranidbu 
životinja, voditeljica projekta doc. dr. sc. Kristina Kljak. 

 
Točka 13 . 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; doc.dr.sc. Igor Bogunović, izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, 
izv.prof.dr.sc. Ivana Šestak od 1.9.2020. 
Ivan Dugan mag. ing. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent 
(doktorand), u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda na 
vrijeme od četiri (4) godine u punom radnom vremenu, za rad na projektu „ Projekt razvoja karijera 
mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ u Zavodu za opću proizvodnju bilja, voditelj 
projekta doc. dr. sc. Igor Bogunović. 
 
Točka 14. 
Predlažu se studenti Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za dodjelu Rektorove nagrade u 
akademskoj godini 2019./2020., kako slijedi: 
Laura Košćak „Razvoj standardizirane metode prekidanja fiziološke dormantnosti sjemena ambrozije: 
unaprjeđenje biotest metode utvrđivanja rezistentnih populacija“, mentor: izv.prof.dr.sc. Maja 
Šćepanović. 
Matej Orešković „Ekološki prihvatljivo suzbijanje kukaca primjenom biorazgradivih mikrosfera na bazi 
apitoksina“, mentori: doc.dr.sc. Darija Lemić, izv. prof.dr.sc. Marko Vinceković. 
Filipa Burul „Simulirani biotest za utvrđivanje osjetljivost graška (Pisum sativum L.) na rezidue 
mezotriona“, mentor: dr.sc. Ana Pintar,  
Ivana Fadljević, Dominik Koningshofer „Procjena nekancerogenih i kancerogenih rizika oštećenja 
zdravlja djece izlaganjem metalima u tlima dječjih igrališta grada Zagreba“, mentor: dr.sc. Lana 
Filipović. 
Dora Garašić „Profesija krajobrazni arhitekt – Kuća i vrt krajobrazne arhitekture“, mentori: doc.dr.sc. 
Iva Rechner Dika, izv.prof.art. Stanko Stergaršek. 
U kategoriji nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici, predlažu se studenti:  
Katarina Celja, Karla Luić-Kmezić, Rea Mihelko, Fran Mikolić,  Marin Ljuban, Simona Gavez, Tomislav 
Jurišić, Marina Neveščanin, Filip Majstorović, Pavle Šporčić: naziv projekta: „Projekt 4_KA“. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 Dekan 
 
 
  
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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