
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/21-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-21-5 
Zagreb, 29.4.2021. 
 

POZIV  
 
na 8. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 4. svibnja 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda 

  
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 13.4.2021.; 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 izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       izv.prof.dr.sc. Mario Njavro – redoviti profesor 
       doc.dr.sc. Ornella Mikuš – izvanredni profesor 
       dr.sc. Saša Prđun - docent 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web  
       prof.dr.sc. Nadica Dobričević – redoviti profesor 
       izv.prof.dr.sc. Krešimir Bošnjak – izvanredni profesor 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Mladen Zovko, dipl. ing. agr. 
       Pojava gljivičnih bolesti i štetnika na jagodama istog sortimenta u dva ekološki različita 
       uzgojna područja  
  9.  Izvješće Povjerenstva za pokušališta; web 
10.  Imenovanje člana Knjižničnog odbora        
11.  Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora predstavnika u Fakultetsko 
       vijeće Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2021./2022.,  
       2022./2023., 2023./2024. akademske godine 
12.  a) Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, na određeno vrijeme 
       od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „Neretvanska 
       mandarina-kemijska karakterizacija i inovativni tretmani poslije berbe“ (UIP-2020-02-7496)“, 
       u Zavodu za kemiju. Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić; web 
 
       b) Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
       zvanju - asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje 
       Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ukrasno bilje,   
       krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost; e-pošta  
 

13.  Senat Sveučilišta potvrđuje Odluku o izboru prof.dr.sc. Ivice Kisića za dekana Fakulteta za 
       mandatno razdoblje 2021./2022., 2022./2023., 2023./2024. akademske godine; web 
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14.  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  

8. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2020./2021., održana je 4. svibnja  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. 
Daje se suglasnost za oglašavanje diplomskog studija Inter-EnAgro putem norveškog portala 
Keystone Academic Solutions. Financijska potpora od 50% osigurati će se iz sredstava nastave.  
 
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 – redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke 
znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Davor Kralik, Sveučilište  Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet Agrobiotehničkih  
znanosti. 
 
Raspisuje se  javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, znanstveno polje: Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić 

izv.prof.dr.sc. Darko Preiner 
prof.dr.sc. Ana Jeromel. 
 
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: Prirodne 
znanosti, znanstveno polje: Kemija ili znanstveno područje: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
Kemijsko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ishranu bilja. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Lepomir Čoga 
dr.sc. Sanja Slunjski  
doc.dr.sc. Boris Lazarević. 
 
Slobodna studijska godina (Sabbatical) 2021./2022. 
Odobrava se prof. dr. sc. Tajani Krička korištenje slobodne studijske godine 2021./2022. (Sabbatical). 
 
Odobrava se prof. dr. sc. Zoranu Lukoviću korištenje slobodne studijske godine 2021./2022. 
(Sabbatical). 
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Izmjena i dopuna Odluke o osnivanju i imenovanju  Povjerenstva za izradu Pravilnika o ocjenjivanju 
rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata 
Prof. dr. sc. Ivica Kisić, prodekan za nastavu, imenuje se predsjednikom Povjerenstva za izradu 
Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata. 
 
Za člana povjerenstva imenuje se doc.dr.sc. Vilim Filipović. 
 
Ostale točke iz Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izradu Pravilnika o 
ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora asistenata KLASA: 011-01/20-01/08, 
URBROJ: 251-71-29-01/9-20-2 od 24.11.2020. se ne mijenjaju. 
 
Točka 3. 
Obustavlja se provedba postupka javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne 
znanosti ili Biomedicina i zdravstvo ili Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo, na određeno 
vrijeme od 23 mjeseca u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „Biodostupnost 
karotenoida kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese“ (ColourMaize), u 
Zavodu za hranidbu životinja, voditeljica projekta: doc.dr.sc. Kristina Kljak. 
Odluka se obrazlaže činjenicom da kandidat koji udovoljava formalnim uvjetima natječaja nije pristupio 
testiranju i intervjuu za radno mjesto, a druga dva kandidata su odustala od prijama.  
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju - poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke ili Prirodne znanosti ili Biomedicina i 
zdravstvo ili Tehničke znanosti, polje: Kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme od 23 mjeseca u 
punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: 
utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese“ (ColourMaize), u Zavodu za hranidbu životinja. 
Voditeljica projekta: doc.dr.sc. Kristina Kljak.  

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Kristina Kljak, predsjednica  
izv.prof.dr.sc. Goran Kiš, član 
doc.dr.sc. Marija Duvnjak, član.  
 
Točka 4. 
Prihvaća se Plan investicija i investicijskog održavanja za 2021. 
 
Točka 5. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno zvanje 
Imenovani ispunjava 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 Vitasović Kosić  u 
znanstveno  zvanje znanstveni savjetnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Borisa Lazarevića  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 

 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Lane Filipović  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ivane Tomaz  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
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Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Dragice Šalamon  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Lava Bavčevića  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Tihane Kovačićek  u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ivane Bušelić Garber  u 
znanstveno  zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Poljoprivreda. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Brune Petani  u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda. 
 
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). 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru izv.prof.dr.sc. Marija Njavre u znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora/prvi izbor. 
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 5/10 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru  doc.dr.sc. Ornelle Mikuš u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanredne profesorice.  
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 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o izboru dr.sc. Saše Prđuna u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta. 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 1/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 1/11 udovoljava 4/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljava uvjetima sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne, umjetničke i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje (NN 
106/06). 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru izv.prof.dr.sc. Krešimira Bošnjaka u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno 
ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/6 uvjeta za izvanrednog profesora i 2/8 uvjeta za 
redovitog profesora. 
 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o reizboru prof.dr.sc. Nadice Dobričević u znanstveno-
nastavno zvanje redovitog profesora, pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene 
rezultate studentske ankete, ispunjava 6/8 uvjeta za redovitog profesora. 
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Točka 6. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Izv.prof.dr.sc. Mario Njavro izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  
profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu 
za menadžment i ruralno poduzetništvo. 
 
Doc.dr.sc. Ornella Mikuš izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog 
profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu 
za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj. 
 
Dr.sc. Saša Prđun izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom 
području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, 
lovstvo i specijalnu zoologiju. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto  
Prof.dr.sc. Nadica Dobričević, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog  

profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, u Zavodu 

za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i tansport. 

Izv.prof.dr.sc. Krešimir Bošnjak, reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanrednog profesora, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, u Zavodu za specijalnu proizvodnju bilja.  
 
Točka 7. 
Prijave teme doktorskog rada 
Dalibor Jurina, dipl.ing.agr. 
Promjene fizikalno-kemijskih značajki tla i prinosi jarina pod utjecajem ugara i zelene gnojidbe 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Jug, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
i predlaže mentor: prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ocjene tema doktorskog rada 
Zoe Andrijanić, mag.ing.agr. 
Cjelogenomska studija povezanosti za svojstva kvalitete zrna soje [Glycine max (L.) Merr.] 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Aleksandra Sudarić, znanstvena savjetnica,  Poljoprivredni institut Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Iva Bažon, mag.ing.agr. 
Procjena morfološke i biokemijske raznolikosti biljnih genetskih izvora češnjaka (Allium sativum L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nina Toth, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Lukić, Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Dean Ban, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 

 
Bruno Rajković, mag.ing.agr. 
Kartiranje lokusa za kvantitativna svojstva povezana s otpornošću na priježetveno proklijavanje kod 
pšenice (Triticum aestivum L.) 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Dario Novoselović, Poljoprivredni institut Osijek 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 
Lana Schmidt, mag.ing.agr. 
Utjecaj ekoloških čimbenika na strukturu i dinamiku ihtioplanktonskih zajednica Kaštelanskog zaljeva 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Nedo Vrgoč, znanstveni savjetnik, Institut za oceanografiju i ribarstvo 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Barbara Zorica, viša znanstvena suradnica, Institut za oceanografiju i ribarstvo. 

 
Mr.sc. Marina Zorić 
Utjecaj odnosa komponenti fenotipske varijance, dizajna i klimatskih promjena na učinkovitost sortnih 
pokusa 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zrinka Knezović, Sveučilište u Mostaru, Agronomski prehrambeno tehnološki fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori: 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik, Poljoprivredni institut Osijek. 

 
Imenovanje povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
mr.sc. Branka Maričić 
Učinak ekstrakata koprive (Urtica dioica L.) na vegetativni rast, sastavnice prinosa i kemijski sastav 
graha mahunara (Phaseolus vulgaris L.)  
mentorice: doc.dr.sc. Sanja Radman,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
                  doc.dr.sc. Smiljana Goreta Ban, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
doc.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Igor Palčić, znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču 
doc.dr.sc. Zoran Zorić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Filip Varga, mag.biol.exp. 
Populacijska raznolikost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.) na 
temelju analize sadržaja piretrina i mikrosatelitnih biljega 
mentorica: izv.prof.dr.sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
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, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. 
 
Točka 8. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
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 
 

Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad te 
imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
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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 
izv.prof.dr.sc. Aleksandar Mešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Točka 9. 
Imenuje se Josip Lakić, mag. ing. agr. voditeljem projekta Velika Gorica.  
 
Točka 10. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko članicom Knjižničnog odbora.   
 
Točka 11. 
Imenuju se članovi Povjerenstva za provedbu postupka izbora predstavnika u Fakultetsko  vijeće 
Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje 2021./2022., 2022./2023., 
2023./2024. akademske godine ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
doc.dr.sc. Aleksandra Perčin, predsjednica Povjerenstva  
prof.dr.sc. Boris Duralija, član 
prof.dr.sc. Željko Jukić, član 
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, članica 
doc.dr.sc. Josip Juračak, član. 

 
Točka 12a. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić, doc.dr.sc. Goran Fruk i 
dr.sc. Kristina Vlahoviček Kahlina od 27. travnja 2021.;  
Dr.sc. Marija Sigurnjak Bureš izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, na određeno vrijeme od 24 mjeseca, u 
punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu „Neretvanska mandarina-kemijska karakterizacija i 
inovativni tretmani poslije berbe“ (uip-2020-02-7496)“, u Zavodu za kemiju.  

 
Točka 12b. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, izv.prof.dr.sc. Tatjana 
Prebeg, doc.dr.sc. Miroslav Poje od 28. travnja 2021.; 
Mihael Kušen, mag. agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu u Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  

 
Točka 13. 
Na temelju članka 59. stavka 2. točka 14. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 
članka 21. stavka 1. točka 17. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 9. 
redovitoj sjednici održanoj 20. travnja 2021. potvrdio Odluku o izboru prof.dr.sc. Ivice Kisića za dekana 
Agronomskog fakulteta za mandatno razdoblje od tri akademske godine 2021./2022., 2022./2023., 
2023./2024., koju je Fakultetsko vijeće Agronomskog fakulteta donijelo na 7. redovitoj sjednici 
održanoj 13. travnja 2021. 
 

 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
        Dekan 
 
 
 
        Prof.dr.sc. Zoran Grgić 
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