
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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: 251-71-29-01/9-20-15 
Zagreb, 3.12.2020. 
 

POZIV  
 
na 3. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 8. prosinca 
2020., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 3.11.2020.; web 
       Prihvaćanje Zapisnika 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 24.11.2020.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web  
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Martina Grdiša – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Marko Petek – izvanredni profesor 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Sanja Kajić, mag.biol.mol. 
       Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova 
       simbiozna učinkovitost u uvjetima suše 
 9.   Izvješće Povjerenstva za nabavu znanstvene opreme 
       Prijedlog Pravilnika o laboratorijima – donošenje odluke; web 
10.  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  

3. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 8. prosinca  2020., u elektroničkom obliku, putem Zoom i Slido 
Aplikacije, zbog pogoršanja epidemiološke situacije i povećanja broja zaraženih virusom COVID-19 na 
području Republike Hrvatske i Grada Zagreba, a 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. godine. 

 
Točka 2. 
Nastava i studenti 
Raspoređuju se sredstava namijenjena za unaprjeđenje nastave po zavodima Fakulteta za 
akademsku godinu 2019./2020. na način kako je prikazano u  Tablici 1 i Tablici 2.  
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 
Povjerava se dr. sc. Dori Tomić Reljić, poslijedoktorandici, izvođenje dijela nastave, na 
preddiplomskom studiju / Krajobrazna arhitektura, na predmetu: Analize krajobraza, u ukupnom fondu 
od 10 sati predavanja i 20 sati seminara. Nositeljica predmeta: doc.dr.sc. Sonja Butula. 
 
Privremeno se Marceli Velfl, prof., povjerava izvođenje nastave na predmetu Engleski 1. 
Privremeno se Gabrijeli Bagić, prof., povjerava izvođenje nastave na predmetu Engleski 2.  
 
Suglasnost za izvođenje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 
Daje se suglasnost doc.dr.sc. Nataši Bokan za sudjelovanje u izvođenju nastave na Sveučilištu u 

Zagrebu Filozofskom fakultetu, poslijediplomskom studiju održivog razvoja na predmetu Ekološki 

pokreti u ukupnom fondu od 20 sati  predavanja. 

Daje se suglasnost nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za sudjelovanje u 

izvođenju nastave na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru kako 

slijedi:  

prof.dr.sc. Milan Mesić 
Agroklimatologija u ukupnom fondu od 30 sati  predavanja, ljetni semestar 
 
prof.dr.sc. Tihomir Miličević 
Fitopatologija u ukupnom fondu od 10 sati predavanja, zimski semestar 
Specijalna fitopatologija u ukupnom fondu od 10 sati predavanja, ljetni semestar  
 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić 
Prerada i skladištenje biljnih proizvoda u ukupnom fondu od 30 sati predavanja, ljetni semestar. 
 
Izvješće o korištenju slobodne studijske godine (Sabbatical) 
Prihvaća se Izvješće prof.dr.sc. Ramone Franić o ostvarenim rezultatima tijekom korištenja slobodne 
studijske godine 2019./2020. (Sabbatical). 
 
Točka 3. 
Daje se dr.sc. Tajani Krička, redovitoj profesorici u trajnom zvanju, poticaj za pokretanje  postupka za 
dodjelu Državne nagrade za znanost za 2020. godinu u kategoriji: nagrada za životno djelo. 
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Daje se dr.sc. Igoru Bogunoviću, docentu, poticaj za pokretanje postupka za dodjelu Državne nagrade 
za znanost za 2020. godinu u kategoriji: značajno znanstveno dostignuće 

 
Daje se dr.sc. Gabrijelu Ondrašeku, redovitom profesoru, poticaj za pokretanje  postupka za dodjelu 
Državne nagrade za znanost za 2020. godinu u kategoriji: značajno znanstveno dostignuće. 
 
Daje se dr.sc. Vilimu Filipoviću, docentu, poticaj za pokretanje  postupka za dodjelu Državne nagrade 
za znanost za 2020. godinu u kategoriji: znanstveno otkriće. 
 
Daje se dr.sc. Bori Mioču, redovitom profesoru u trajnom zvanju, poticaj za pokretanje  postupka za 
dodjelu Državne nagrade za znanost za 2020. godinu u kategoriji: primjena rezultata 
znanstvenoistraživačkog rada. 
 
Daje se dr. sc. Slavenu Juriću, poticaj za pokretanje  postupku za dodjelu Državne nagrade za 
znanost za 2020. godinu u kategoriji: godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim 
znanstvenicima.  
 
Prihvaća se suorganizacija III. Konferencije „Duhan i duhanski proizvodi jučer, danas i sutra“ koja će 
se održati 17. prosinca 2020. u elektroničkom obliku.  
 
Razrješuje se izv.prof.dr.sc. Daniel Matulić dužnosti jednog od glavnih urednika časopisa Croatian 
Journal of Fisheries, na osobni zahtjev.   
 
Otpisuje se uništena, dotrajala i zastarjela knjižna građa knjižnog fonda Centralne agronomske 
knjižnice, (dalje u tekstu: CAK), koja je osnovno sredstvo Fakulteta. Za otpis je izlučeno ukupno 211 
naslova knjižne građe, od čega je: 
205 naslova uništene knjižne građe (275 primjeraka/volumena) 
4 naslova dotrajale knjižne građe (11 primjeraka/volumena) 
2 naslova zastarjele knjižne građe (8 primjeraka/volumena). 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto za rad na projektu 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u 

sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 

polju: poljoprivreda za rad na projektu „Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva“ na određeno 

vrijeme od 15 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opće stočarstvo, voditeljica projekta 

doc. dr. sc. Nataša Mikulec. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika u sastavu: 
doc. dr. sc. Nataša Mikulec 
prof. dr. sc. Neven Antunac 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik. 
 
Točka 4. 
Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2019./2020., Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2020./2021., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

 
Točka 5. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Samira 
Kalita, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Dubravka Samaržija, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Boro Mioč, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Rajka Božanić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Magdalene 
Zrakić Sušac, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: 
Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Ivo Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Lari Hadelan, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Josip Tica, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Vladimira 
Brajkovića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Ino Čurik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Strahil Ristov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Slavena 
Jurića, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Marko Vinceković, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Anet Režek Jambrak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ivane 
Lepen Pleić, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Tea Tomljanović – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Daniel Matulić – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Leon Grubišić - znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split. 
 
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. Gorana Fruka  u znanstveno  
zvanje – viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Slavice Čolak  u znanstveno  
zvanje – 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). 
doc.dr.sc. Martina Grdiša – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 4/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 6/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10. 
 
doc.dr.sc. Marko Petek – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 6/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 6/11. 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10. 
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Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof. dr. sc. Klaudija Carović-
Stanko, prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet od 10. studenoga 2020.  
dr. sc. Martina Grdiša, docentica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice iz znanstvenog područja: Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja: 
Poljoprivreda, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, prof. dr. sc. Nina Toth, 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet od 
13. studenoga 2020.  
dr. sc. Marko Petek, 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 7. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Leon Josip Telak, mag.ing.agr.     
Erozija i degradacija padinskih tala trajnih nasada 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Jug, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Paulo Periera, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva. 

Domagoj Ivan Žeravica, mag.ing.agr.       
Utjecaj različitih termina berbe na sastav i sadržaj hlapljivih organskih spojeva u grožđu i vinu sorata 
'Malvasija dubrovačka' i 'Maraština'  (Vitis vinifera L.) 

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 

izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Ivana Tomaz, znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Vesna Orehovački, mag.ing.agr.                                                              
Populacijska genomska analiza hrvatske šarene i istarske koze 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
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 
i predlaže mentorica: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Mihaela Šatvar Vrbančić, mag.ing.agr.                                                              
Iskoristivost dušika iz digestata u odnosu na mineralna dušična gnojiva 

Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 

prof.dr.sc. Željko Jukić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

doc.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek 
i predlažu mentori: 
prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

prof.dr.sc. Erik Meers, Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering. 
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Tamara Kanjuh, M.Sc.                                                             

Genska raznolikost potočne pastrve (Salmo trutta L., 1758) dunavskog slijeva na području 

HrvatskeImenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 

izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Predrag Simonović, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Maguire, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
i predlažu mentorice: 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 

doc.dr.sc. Ana Marić, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet.  

 
Toni Tešija, mag.ing.agr.                                                              

Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrenih genoma na primjeru filogenije 
divokoza (Rupicapra spp.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
i predlaže mentor: 
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 
Ocjene tema doktorskih radova 
Katarina Martinko, mag.ing.agr.   
Baktericidni i fungicidni učinak fenilboronske kiseline na patogene u uzgoju rajčice 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Joško Kaliterna, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Boris Lazarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Siniša Ivanković, znanstveni savjetnik, Institut ''Ruđer Bošković'' 
prof.dr.sc. Dijana Škorić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Damir Đermić, viši znanstveni suradnik, Institut ''Ruđer Bošković''. 
 
Ivan Špelić, mag.oecol. et prot.nat., mag.ing.agr. 
Utjecaj višestrukih stresora na staništa i sastav ribljih zajednica u vodotocima savskog slijeva Hrvatske 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Predrag Simonović, Univerzitet u Beogradu Biološki fakultet 
prof.dr.sc. Davor Zanella, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno matematički fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Valentina Šoštarčić, mag.ing.agr. 
Vodno-toplinsko modeliranje za prognozu nicanja korova u kukuruzu 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Donato Loddo, znanstveni suradnik, Institute for Sustainable Plant Protection, National 
ResearchCouncil of Italy, Padova, 
izv.prof.dr.sc. Dragana Božić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv. prof. dr. sc. Roberta Masin, University of Padova Department of Agronomy, Food, Natural 
Resources, Animals and Environment. 
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Filip Varga, mag.biol.exp. 
Populacijska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium Trevir. /Sch./ Bip.) na 
temelju analize sadržaja piretrina i mikrosatelitnih biljega 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
dr.sc. Martina Biošić, znanstvena suradnica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentorica:  
doc.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
Tina Fazinić, dipl.ing.agr. 
Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na 
breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj 
mentor: prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Duralija Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
 
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Sanja Kajić, mag.biol.mol. 
Filogenetska analiza autohtonih sojeva rizobija koje noduliraju soju (Glycine max L.) i njihova 
simbiozna učinkovitost u uvjetima suše 
mentorica:  prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov, Sveučilište u Slavonskom Brodu. 
 
Točka 9. 
Prijedlog Pravilnika o radu laboratorija nije prihvaćen. 
 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
   


