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POZIV  
 
na 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 19. siječnja 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 8.12.2020.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  5.  Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto, web 
       Nina Jeran – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, na određeno 
       vrijeme za rad na projektu, u Zavodu za sjemenarstvo 
  6.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  7.  Pokretanje postupka izbora dekana Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 
       2021./2022./2023./2024. akademske godine i imenovanje Izbornog povjerenstva; web 
  8.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
       polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u Zavodu za herbologiju; web 
  9.  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, na određeno vrijeme, u Zavodu za mehanizaciju poljoprivrede; web 
10.  Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor u izvanrednoga profesora; doc.dr.sc. Martinu 
       Grdiša i doc.dr.sc. Marka Peteka 
11.  Razno 
         
 
               Dekan  
 
 
 
 
          Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
 
 
 
 
Dostavlja se: 
 
1. Članovima Fakultetskog vijeća; e-pošta     
2. Tajnik 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. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 19. siječnja  2021., 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. 
 
Točka 2. 
Nastava i studenti 
Utvrđuju se termini održavanja obrane završnih radova u akademskoj godini 2020./2021. 
Ljetni ispitni rok od 14.6. do 9.7.2021. - 14.6.- 18.6.2021. i  5.7.- 9.7.2021. 

Jesenski ispitni rok od 23.8. do 17.9.2021. - 23.8.- 27.8.2021. i  13.9.- 17.9.2021. 

 
Raspisuje se  javni natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
– poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, 
grana: Ekologija i zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
mikrobiologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka 
prof.dr.sc. Sanja Sikora 
prof.dr.sc. Milan Poljak.  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju - 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u 
Zavodu za pedologiju. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
izv. prof. dr. sc Aleksandra Bensa  
doc.dr.sc. Danijela Jungić 
doc.dr.sc. Vedran Rubinić. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Vesne Očić, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u 
Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić 
izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan 
prof.dr.sc. Jadranka Deže Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Kristine Kljak, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docentice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u 
Zavodu za hranidbu životinja. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Goran Kiš 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić 
prof.dr.sc. Zvonimir Steiner Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Gorana Fruka, u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u 
Zavodu za voćarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Boris Duralija 
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić 
prof.dr.sc. Damir Drvodelić, Sveučilište  u Zagrebu Šumarski fakultet. 
 
Povjeravanje nastave u akademskoj godini 2020./2021. 

Povjerava se dr. sc. Sanji Kajić, poslijedoktorandici, izvođenje dijela nastave, na diplomskom studiju / 

Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi iz predmeta: Mikroorganizmi u proizvodnji biogoriva, u 

ukupnom fondu od 6 sati predavanja. Nositeljica predmeta: izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka.  

 
Povjerava izv.prof.dr.sc. Tatjani Prebeg izvođenje nastave, na studiju Krajobrazne arhitekture iz 
predmeta: Parkovna dendrologija 2. 
 
Imenuje se prof.dr.sc. Ivan Pejić članom Vijeća diplomskog studija Biljne znanosti umjesto prof.dr.sc. 
Marijane Barić kojoj je prestao radni odnos radi odlaska u mirovinu.  
 
Mandat novoimenovanog člana Vijeća započinje sa akademskom godinom 2020./2021. i traje do 
isteka mandata sadašnjeg saziva Vijeća diplomskog studija Biljne znanosti.  
 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija 23. Međunarodne manifestacije maslinara i uljara Noćnjak 2021. 
 
Za članove međunarodnog Uređivačkog odbora znanstvenog i stručnog časopisa, Agriculturae 
Conspectus Scientificus ACS, za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine, imenuju se: 
dr.sc. Igor Đekemati, Szent Istvan University, Pest, Mađarska 
dr.sc. Daniel Falta, Mendel University in Brno, Češka 
dr.sc. Mushtaque Ahmed Jatoi, Shah Abdul Latif University, Khairpur, Pakistan 
prof.dr.sc. Tomáš Lošák, Mendel University in Brno, Češka 
dr.sc. Katarina Mikac, Faculty of Science, Medicine and Health University of Wollongong, Australija 
prof.dr.sc. Tomo Milošević, Sveučilište u Kragujevcu, Agronomski fakultet Čačak, Srbija 
izv.prof.dr.sc. Jernej Prišenk, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Slovenija 
prof.dr.sc. Dharini Sivakumar, Tshwane University of Technology Faculty of Science, Južna Afrika 
assist. prof. Davide Carmelo Spadaro, Universitá degli Studi di Torino, Dipertimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari Italija 
prof.dr.sc. Xiaoshuan ZHANG, China Agricultural University, Department of Mechatronics at College of 
Engineering Kina. 
 
Točka 4. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Aleksandre 
Perčin, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Milan Mesić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Nikola Pernar, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 
dr.sc. Ivana Šestak, viši znanstveni suradnik. 
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Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Jane Šic 
Žlabur, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Sandra Voća, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Mladen Brnčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Ante 
Galića, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Stjepan Pliestić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Dubravko Filipović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Verica Dragović Uzelac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr.sc. Vedrane 
Nerlović, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik, u znanstvenom području: Biotehničkih 
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda. 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Alen Soldo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu 
dr.sc. Svjetlana Krstulović Šifner, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Splitu. 
 
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, dr.sc. Magdalena Zrakić Sušac ispunjava 
uvjete za izbor u znanstveno zvanje – višeg znanstvenog suradnika. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva, dr.sc. Slaven Jurić ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje – znanstvenog suradnika. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva, dr.sc. Vladimir Brajković ispunjava uvjete za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvenog suradnika. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva, dr.sc. Ivana Lepen Pleić ispunjava uvjete za 
izbor u znanstveno zvanje – znanstvenog suradnika. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Zlatko Šatović, prof.dr.sc. Jerko Gunjača i 
doc.dr.sc. Martina Grdiša od 15. prosinca 2020., a u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i 
postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, pristupnica dr.sc. Nina 
Jeran udovoljava uvjetima u postupku izbora u stručno zvanje - stručni suradnik u sustavu znanosti i 
visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad na projektu 
CEKOM 3LJ (MlS oznaka: KK.01.2.2.03.0017) u Zavodu za sjemenarstvo. Voditelj znanstvenog tima 
je prof. dr. sc. Zlatko Šatović. 
 
Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto 
dr. sc. Nina Jeran izabire se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju - stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Biologija, za rad 
na projektu CEKOM 3LJ (MlS ozrnaka: KK.01.2.2.03.0017), na određeno vrijeme od 1. siječnja 2021. 
do 1. lipnja 2023., u punom radnom vremenu, u Zavodu za sjemenarstvo. 
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Točka 6. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Sara Rossi, mag.ing.agr.        
Utjecaj pred-fermentacijskog zagrijavanja i duljine maceracije masulja te dozrijevanja vina na kemijski 
sastav, senzorna svojstva i koncentraciju bioaktivnih spojeva u vinima sorte 'Teran' (Vitis vinifera L.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Marijan Bubola, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč                  
i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
dr.sc. Sanja Radeka, znanstvena savjetnica, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč. 
 
Zoe Andrijanić, mag.ing.agr. 
Cjelogenomska studija povezanosti za svojstva kvalitete zrna u soje [Glycine max (L.) Merr.] 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Aleksandra Sudarić, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek 
i predlaže  mentor: 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Bruno Rajković, mag.ing.agr.       
Kartiranje lokusa za kvantitativna svojstva povezana s otpornošću na priježetveno proklijavanje kod 
pšenice (Triticum aestivum L.) 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada u sastavu: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Dario Novoselović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek 
i predlaže mentor: 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 
Kristina Grozić, mag.ing.agr.      
Utjecaj ishrane dušikom i borom na fenolni profil vegetativnih organa masline i njegov protugljivični 
učinak na Verticillium dahliae Kleb 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mirjana Herak Ćustić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Sara Godena, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč 
i predlažu mentori: 
doc.dr.sc. Joško Kaliterna, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam. 

 
Ocjene tema doktorskog rada 
Tamara Kanjuh, mag.ing. 
Genetska raznolikost potočne pastrve (Salmo trutta L., 1758) dunavskog slijeva na području 
HrvatskeTemu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 

Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana Marić, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet. 
 
Vedat Pašić, dr.vet.med. 

Genetski polimorfizam i povezanost beta-kazeina kravljeg mlijeka s proizvodnim odlikama i stavovima 
potrošača 
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Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Željka Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Muhamed Brka, Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Bosna i 
Hercegovina. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Cerjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Toni Tešija, mag.ing.agr.                                                              
Usporedba metoda za sastavljanje i anotaciju mitohondrijskih i jezgrenih genoma na primjeru filogenije 
divokoza (Rupicapra spp.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

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.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Goran Zdunić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivana Tomaz, znanstveni suradnik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

Šime Marcelić, mag.ing.agr. 
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav Iista, prirod, morfologiju masline i 
kvalitativna svojstva maslinovog ulja 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Maja Jukić Špika, znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof. dr. sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Pasković, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču. 

Ivana Rendulić Jelušić, dipl.ing.agr. 
Primjena vegetacijskih indeksa u kvalitativnom zoniranju vinograda i povećanju ekonomičnosti 
vinogradarske proizvodnje 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Monika Zovko,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Saša Žiković, Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Imenovanje povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
Mateja Grubor, mag.ing.agr. 
Utjecaj sastava i mehaničke pripreme biomase na kakvoću bioulja i biougljena dobivenog pirolizom 
Mentorica: prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vanja Jurišić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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doc.dr.sc. Tadeja Kraner Šumenjak, Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede. 
 

mr.sc. Josip Mesić 

Utjecaj mikorize na usvajanje biljnih hraniva i kakvoću grožđa, mošta i vina kultivara Graševina (Vitis 

vinifera L.) 

Mentor: izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, Sveučilište J.J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Mladen Zovko, dipl.ing.agr. 

Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dva ekološki različita uzgojna 

područja 

Mentori:  
prof. dr. sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Ivan Ostojić, Sveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Boris Duralija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Točka 7. 
Pokreće se postupak izbora dekana i objavljuje se poziv za primanje ponuda predloženika za izbor 
dekana Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2021./2022./2023./2024. 
akademske godine. 
Za dekana može biti izabran nastavnik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta izabran u 
znanstveno-nastavnom zvanju redovitoga profesora u trajnom zvanju, redovitoga profesora ili 
izvanrednoga profesora, koji je na Fakultetu zaposlen u punom radnom vremenu. 
Imenuje se  Izborno povjerenstvo za provođenje postupka izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) u sastavu:prof.dr.sc. Martina 
Skendrović Babojelić, predsjednica povjerenstva, prof.dr.sc. Josip Leto,  prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, 
prof.dr.sc. Neven Antunac, izv.prof.dr.sc. Romana Caput-Jogunica. 
U postupku izbora predloženici su dužni Izbornom povjerenstvu podnijeti prijavu, suglasnost, životopis 
i program rada putem pisarnice Fakulteta i elektroničkom poštom do zaključno 1. veljače 2021. do 12 
sati.  
 
Točka 8. 
Na temelju Izvjšća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, izv.prof.dr.sc. Klara Barić, 
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, od 7. siječnja 2021.  
Dr.sc. Ana Pintar, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu, u Zavodu za herbologiju. 

 
Točka 9. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: doc.dr.sc. Igor Kovačev, prof.dr.sc. Dubravko Filipović, 
doc.dr.sc. Nikola Bilandžija, od 12. siječnja 2021. 
Mateja Grubor, mag.ing.agr., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, znanstvenoj grani: 
poljoprivredna tehnika i tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
mehanizaciju poljoprivrede. 
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Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 Dekan  
 
 
 
 Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
  


