
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
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: 251-71-29-01/9-21-9 
Zagreb, 9.9.2021. 
 

POZIV  
 
na 11. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. koja će se održati u elektroničkom obliku u utorak 14. rujna 
2021., putem Zoom i Slido Aplikacije s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda 
  

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 6.7.2021.; web 
       Prihvaćanje Zapisnika 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održane 27.7.2021.; 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 
  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 
       doc.dr.sc. Boris Lazarević – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Ivan Širić – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Vanja Jurišić – izvanredni profesor 
 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web  
       doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika – docent 
       doc.dr.sc. Dragica Šalamon – docent 
       doc.dr.sc. Dubravko Škorput - docent 
       doc.dr.sc. Goran Andlar – docent 
       doc.dr.sc. Ines Hrdalo – docent 
       doc.dr.sc. Ivana Vitasović Kosić – docent 
       doc.dr.sc. Kristina Batelja Lodeta – docent 
       doc.dr.sc. Tomislav Karažija – docent 
       doc.dr.sc. Željko Andabaka – docent 
 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       Ivana Živković – stručni suradnik u SZVO -  u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, 
       skladištenje i transport  
       Kristijan Konopka – stručni suradnik u SZVO - u Zavodu za ishranu bilja 
 
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
10.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Josip Vrdoljak, mag.ing.agr.           
       Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina 
       koza 
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11. Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web

12. Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web

13. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u
suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Sjemenarstvo, u Zavodu za sjemenarstvo; web 

14. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na istraživačkom projektu HRZZ-a: „Primjena NGS metoda u procjeni 
genomske varijabilnosti preživača – ANAGRAMS“ (IP-2018-01-8708), na određeno vrijeme od 34 
mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opće stočarstvo. Voditelj projekta: 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik; web 

15. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora  jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), na određeno vrijemo do četiri godine, u 
Zavodu za sjemenarstvo. Voditelj projekta/mentor: izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko; web 

16. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti 
za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti“ (DOK-2021-02), u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u 
Zavodu melioracije. Voditelj projekta/mentor: doc.dr.sc. Lana Filipović; web 

17. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), a vezano za projekt: „ Genetske, gospodarske 
i društvene interakcije programa očuvanja lokalnih pasmina (GGD LocBreed; IP-2020-02-4860)“, 
na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za marketing u poljoprivredi. Voditelj projekta: 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, suradnik/mentor: prof.dr.sc. Marija Cerjak; web 

18. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), a vezano za projekt: „Održiva proizvodnja 
bioplinazamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama (KK.01.1.1.07.0078)“, 
na određeno vrijemo do četiri godine,  u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i 
transport. Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Tajana Krička; web 

19. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), a vezano za projekt: „Primjena pepela iz 
biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnjje i plodnosti tala – Ash4soiL“, na određeno 
vrijemo do četiri godine, u Zavodu za melioracije. Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Gabrijel 
Ondrašek; web 

20. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I.
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u punom radnom vremenu, na određeno 
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vrijemo do četiri godine,  u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju, Voditelj 
projekta/mentor: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem; web 
 
21.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), a vezano za projekt: „Zbrinjavanje mulja kroz 
proizvodnju energetskih kultura“ u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, 
u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. Voditelj projekta/mentor: 
prof.dr.sc. Neven Voća; web 
 
22. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad za rad na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u 
području precizne poljoprivrede“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za 
voćarstvo. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran Fruk; web 
 
23. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području 
precizne poljoprivrede“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za voćarstvo. 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran Fruk; web 
 
24. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području 
precizne poljoprivrede“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za ishranu 
bilja. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran Fruk; web  
 
25. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti 
za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora 
znanosti“ (DOK-2021-02), u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u 
Zavodu za pedologiju. Voditelj projekta/mentor: doc.dr.sc. Kristina Krklec; web 
 
26. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju -  asistent/doktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, 
polje: Poljoprivreda za rad na projektu „Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne 
biomase - INOPELET“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, u Zavodu za 
poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Ana Matin, 
web 
 
27. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. 
vrste u suradničkom zvanju - asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: 
Poljoprivreda, grana: Vinogradarstvo i vinarstvo, za rad na projektu „Novi početak stare hrvatske 
sorte vinove loze“, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, Zavodu za vinogradarstvo i 
vinarstvo. Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Darko Preiner; web 
 
28.  Senat Sveučilišta potvrđuje izbor prof.dr.sc. Samira Kalita u trajno znanstveno-nastavno 
       zvanje redovitog profesora   
 
29. Vijeće biotehničkog područja potvrđuje izbor  
      doc.dr.sc. Aleksandre Perčin u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice 
      dr.sc. Marine Tomić Maksan u znanstveno-nastavno zvanje docentice 
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30.  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 
11. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj
godini 2020./2021., održana je 14. rujna  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. 
Osniva se Povjerenstvo za provedbu razredbenog ispita za upis na diplomski studij Krajobrazna 
arhitektura u akademskoj godini 2021./2022. Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se doc.dr.sc. Iva Rechner Dika.  
Za članove Povjerenstva imenuju se: prof. art. Stanko Stergaršek  i doc.dr.sc. Ines Hrdalo.  

Utvrđuju se upisne kvote za akademsku godinu 2021./2022. za upis studenata u I. godinu diplomskog 
studija Mediteranska poljoprivreda, zajednički diplomski sveučilišni studij čiji je nositelj Sveučilište u 
Zagrebu, a izvođač Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet u suradnji sa Sveučilištem u Zadru.  
Usmjerenje: Vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo – 10 studenata 
Usmjerenje: Povrćarstvo, aromatično, ljekovito i ukrasno bilje – 10 studenata.  

Za voditeljicu diplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda, imenuje se prof.dr.sc. Martina 
Skendrović Babojelić.  
Za članove Vijeća studija imenuje se prodekan za nastavu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta 
i doc.dr.sc. Sanja Radman.  

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 marketing u poljoprivredi. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Marija Cerjak,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanda Renko, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski 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 poljoprivrednu zoologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
izv.prof.dr. sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Hrašovec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet Šumarstva i drvne tehnologije. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – docent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za melioracije 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Kuspilić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto 
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, znanstveno polje: Poljoprivreda na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
Mikrobiologiju 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora 
izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Sonje Butula u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Aleksandar Lukić,  Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Joška Kaliterne u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
fitopatologiju 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Tonija Safnera u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Duje Lisičić, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno–matematički fakultet. 
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Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Lidije Svečnjak  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Monike Zovko u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za 
melioracije 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Andreja Pirc Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Slobodna studijska godina (Sabbatical) 2021./2022. 
Odobrava se prof.dr.sc. Borisu Duraliji korištenje slobodne studijske godine 2021./2022. (Sabbatical). 
 
Suglasnost za izvođenje nastave izvan Fakulteta 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru akademske godine 
2021./2022., na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu na diplomskom studiju  
Geologija zaštite okoliša pri Geološkom odsjeku, na predmetu; Biogeokemija za nastavnike: prof.dr.sc. 
Mariji Romić - 21 sat predavanja i  doc.dr.sc. Lani Filipović - 9 sati predavanja, 15 sati vježbi i na 
predmetu: Osnove tloznanstva, za nastavnike: izv.prof.dr.sc. Mariju Sraki - 30 sati predavanja i 
doc.dr.sc. Vedranu Rubiniću- 15 sati vježbi.  
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 
2021./2022., na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu na diplomskom studiju   
Geografija (fizička geografija s geoekologijom) pri Geografskom odsjeku, na predmetu: 
Pedogeografija, za nastavnike: prof.dr.sc. Stjepanu Husnjaku- 30 sati predavanja i doc.dr.sc. Danijeli 
Jungić- 9 sati vježbi i 6 sati seminara. 
 
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u zimskom semestru akademske godine 

2021./2022., na Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Biološkom  odsjeku 

na predmetu: Filogenija i molekularna sistematika za nastavnika: prof.dr.sc. Zlatka Šatovića - 8 sati 

predavanja i 4 sata vježbi i  na predmetu: Analiza genetičke raznolikosti - 5 sati predavanja i 5 sati 

seminara. 

Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom semestru akademske godine 

2021./2022., na Sveučilištu u Zadru Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na preddiplomskom 

studiju Primijenjene ekologije u poljoprivredi na predmetu: Opća pedologija i poznavanje 

mediteranskih tala za nastavnika: doc.dr.sc. Vedrana Rubinića - 30 sati predavanja.  

 
Točka 3. 
Prihvaća se suorganizacija 31. Međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2021., koji će se 

održati u od 4. do 7. studenog 2021. u Cavtatu.  

Otpis knjižne građe 
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 744 naslova knjižne građe (3107 primjerak/volumen), od čega je: 
115 naslova uništene knjižne građe (183 primjeraka/volumena) 
188 naslova dotrajale knjižne građe (560 primjeraka/volumena) 
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441 naslova zastarjele knjižne građe (2364 primjeraka/volumena). 
 
Raspisuje se javni natječaj za rad na projektu 
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 u sastavu: 
doc.dr.sc. Kristina Kljak 
izv.prof.dr.sc. Goran Kiš 
doc.dr.sc. Marija Duvnjak.  

 
Točka 4. 
Prihvaća se prijedlog iznosa novčanih nagrada koje se isplaćuju povodom dana Fakulteta za 
2020./2021. akademsku godinu. 
 
Daje se suglasnost dekanu prof.dr.sc. Zoranu Grgiću za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun 
Fakulteta u vrijednosti iznad tri milijuna kuna, a koje se odnosi na potpisivanje Ugovora za kompletan 
dovršetak interijera paviljona VII u obje etaže (prizemlje i kat) i okoliša.  
 
Točka 5. 
Prihvaća se Registar rizika Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta od 31.8.2021. 
Prihvaća se Upravina ocjena sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta od 
31.8.2021. 
Prihvaća se Izvještaj s internog audita sustava upravljanja kvalitetom od 19.7.2021. 
 
Točka 6.  
Odobrava se Valentini Šoštarčić, mag.ing.agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja u razdoblju od 20.09. do 20.10.2021. na Sveučilištu u Beogradu Poljoprivrednom 
fakultetu, Beograd, Republika Srbija.  
 
Točka 7. 
Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
predloženo znanstveno zvanje u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, za pristupnike: 
 
dr.sc. Bosiljka Mustać – znanstveni savjetnik – Sveučilište u Zadru 
dr.sc. Tea Tomljanović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Marina Piria, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Slaven Zjalić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zadru 
 
dr.sc. Janja Filipi – znanstveni savjetnik – Sveučilište u Zadru 
dr.sc. Dragan Bubalo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Slaven Zjalić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zadru 
 
dr.sc. Josip Mesić – znanstveni suradnik – Veleučilište u Požegi 
dr.sc. Marko Karoglan, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Jasenka Ćosić, znanstveni savjetnik, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek 
 
dr.sc. Tonka Ninčević – znanstveni suradnik – Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split 
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dr.sc. Martina Grdiša, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Tomislav Radić, viši znanstveni suradnik,  Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 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. Ana-Marije Jagatić Korenika  u 
znanstveno  zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Mateje Jež Rogelj  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Lidije Svečnjak  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Nikole Bilandžije  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Igora Kovačeva  u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Lune Maslov Bandić  u 
znanstveno  zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Monike Vidak  u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik. 
 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Krstine Mišlov Jelavić  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. Boris Lazarević – 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 4/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
doc.dr.sc. Branka Šakić Bobić – 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. Ivan Širić – 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 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 4/10 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

doc.dr.sc. Jana Šic Žlabur – 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 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10 
 
doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 5/10 
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. Vanja Jurišić – 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 udovoljava8 /11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 3/10 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje 
Pristupnici udovoljavaju 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). 
 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Dragica Šalamon – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Dubravko Škorput – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta. 
 
doc.dr.sc. Goran Andlar – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 3/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Ivana Vitasović Kosić – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
doc.dr.sc. Kristina Batelja Lodeta – docent 
pristupnica u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta. 
 
doc.dr.sc. Tomislav Karažija – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 4/4 
uvjeta za docenta. 
doc.dr.sc. Željko Andabaka – docent 
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pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 1/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Ivana Živković mag. ing. kemijskog inženjerstva – stručni suradnik 
udovoljava uvjetima za izbor u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, u Zavodu za 
poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport.   
 
Kristijan Konopka, mag. kemije – stručni suradnik 
udovoljava uvjetima za izbor u stručno zvanje stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju za znanstveno područje: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, u Zavodu za ishranu 
bilja.  
  
Točka 8. 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
dr. sc. Boris Lazarević, docent izabire se 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 Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 

 
dr. sc. Branka Šakić Bobić, docentica izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju  - izvanredna profesorica u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za menadžment i ruralno 
poduzetništvo Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
dr. sc. Ivan Širić, docent izabire se 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 specijalno stočarstvo Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
dr. sc. Jana Šic Žlabur, docentica izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju  
izvanredna profesorica u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
dr. sc. Milna Tudor Kalit, docentica izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanredna profesorica u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mljekarstvo Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
dr. sc. Vanja Jurišić, docentica izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanredna profesorica u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
doc. dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docentice u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za vinarstvo i 
vinogradarstvo. 
 
doc.dr.sc. Dragica Šalamon reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za opće stočarstvo. 
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doc.dr.sc. Dubravko Škorput reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za 
specijalno stočarstvo.  
 
doc.dr.sc. Goran Andlar reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za ukrasno 
bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.   
 
doc.dr.sc. Ines Hrdalo reizabire se  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za ukrasno 
bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
 
doc.dr.sc. Ivana Vitasović Kosić reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za 
poljoprivrednu botaniku.   
 
doc.dr.sc. Kristina Batelja Lodeta reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu 
za voćarstvo. 
 
doc.dr.sc. Tomislav Karažija reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za ishranu 
bilja. 
 
doc.dr.sc. Željko Andabaka reizabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda u Zavodu za 
vinogradarstvo i vinarstvo.  
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto 
Ivana Živković mag. ing. kemijskog inženjerstva, izabire se 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 poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport.   
 
Kristijan Konopka, mag. kemije izabire se  na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni 
suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
znanstveno polje: Kemija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ishranu 
bilja. 
 
Točka 9. 
Prijave tema  doktorskih radova 
Stefani Levak, dr.vet.med.      
Utjecaj čuvanja polutvrdog kozjeg sira u ulju na njegov fizikalno-kemijski sastav, proteolizu, teksturu, 
nutritivna i senzorska svojstva 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Iva Dolenčić Špehar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ante Rako, znanstveni suradnik, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu 
i predlaže mentorica: doc.dr.sc. Milna Tudor Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Dalibor Jurina, dipl.ing.agr.      
Promjene fizikalno-kemijskih značajki tla i prinosi jarina pod utjecajem ugara i zelene gnojidbe 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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prof.dr.sc. Danijel Jug, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek, 
doc.dr.sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor:  
prof. dr. sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Tena Radočaj, mag.ing.agr. 
Invazivnost stranih slatkovodnih riba i učinak prenesenih vrsta na zajednice riba krških rijeka 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo u sastavu: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
prof.dr.sc. Anđelko Opačak, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
assoc.prof. Lorenzo Vilizzi, PhD, University of Lodz, Department of Ecology and Vertebrate 
 
Ante Turudić, dipl.ing.mat.      
Utjecaj neusklađenosti podataka sekvenci kloroplastnog genoma na rezultate filogenetskih analiza 

Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 

prof. dr. sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
prof. dr. sc. Jernej Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija 
izv. prof. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju mentori:  
prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof. dr. sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Imenovanje povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
Kristijan Damijanić, mag.ing.agr.            
Promjene fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti kožica i bobica grožđa cv. Teran (Vitis vinifera 
L.) tijekom dozrijevanja 
Mentor: prof.dr.sc. Bernard Kozina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Marko Karoglan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Ana-Marija Jagatić Korenika, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
Ivan Magdić, mag.ing.agr.            
Modeliranje toka i retencije vode na obronačnom pseudogleju u uvjetima uzgoja vinove loze 
Mentori: prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada:  
izv.prof.dr.sc. Mario Sraka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Stanko Ružičić, Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko naftni fakultet. 
 
Sanja Špoljarić Marković, dipl.ing.agr.            
Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna 
Mentori: prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tatjana Ledenčan, Poljoprivredni institut Osijek 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Snježana Bolarić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Daniela Horvat, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Poljoprivredni institut Osijek. 
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Točka 10. 
Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada 
Josip Vrdoljak, mag.ing.agr.           
Povezanost morfologije vimena s proizvodnjom mlijeka i zdravljem mliječne žlijezde alpina koza 
Mentori: izv.prof.dr.sc. Zvonimir Prpić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Miroslav Benić, Hrvatski veterinarski institut. 
 
Točka 11. 
Prihvaća se promjena koordinatora na predmetu Sociologija u ribarstvu u programu poslijediplomskog 
specijalističkog studija Ribarstvo od akademske godine 2021./2022.  
umjesto prof.dr.sc. Đurđice Žutinić imenuju se koordinatori predmeta sa nastavnim opterećenjem: doc. 
dr. sc. Nataša Bokan (P:3, V:1, S:4) i doc. dr. sc. Marina Štambuk (P:3, V:1, S:4). 
Razrješuje se prof.dr.sc. Marina Piria dužnosti voditeljice poslijediplomskog specijalističkog studija 
Ribarstvo na osobni zahtjev. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović voditeljicom poslijediplomskog specijalističkog studija 
Ribarstvo.  
Uvodi se kompetencija student-edukator. Podatak o stečenoj kompetenciji unosi se studentima u 
dopunsku ispravu o studiju.  
 
Točka 12. 
Rukopis pod nazivom: “Pčelinji proizvodi”, autora: prof.dr.sc. Dragana Bubala, doc.dr.sc. Lidije 
Svečnjak i doc.dr.sc. Saše Prđuna, odobrava se korištenje naziva udžbenik Sveučilišta u Zagrebu 
Agronomskog fakulteta. 
 

Rukopis pod nazivom: Ekonomika i upravljanje troškovima proizvodnje mlijeka u obiteljskom 
gospodarstvu”, autora: prof.dr.sc. Zorana Grgića odobrava se korištenje naziva priručnik Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 

Točka 13. 
dr. sc. Filip Varga izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Sjemenarstvo,  
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za sjemenarstvo. 
 
Točka 14. 
Mario Shihabi, mag.ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, 
u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na istraživačkom projektu 
HRZZ-a: „Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača – ANAGRAMS“ (IP-
2018-01-8708), na određeno vrijeme od 34 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opće 
stočarstvo. Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik. 
 
Točka 15. 
Tomislav Javornik. mag.ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na 
HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK 
2021-02), na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za sjemenarstvo. Voditelj projekta/mentor: 
izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko. 
 
Točka 16. 
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Luka Han, mag.ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u punom radnom vremenu, na 
određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu melioracije. Voditelj projekta/mentor: doc.dr.sc. Lana 
Filipović. 
 
Točka 17. 
Gabriela Sušac, mag.ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na 
HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-
2021-02), a vezano za projekt: „ Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja 
lokalnih pasmina (GGD LocBreed; IP-2020-02-4860)“, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu 
za marketing u poljoprivredi. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ante Ivanković, suradnik/mentor: prof.dr.sc. 
Marija Cerjak. 
 
Točka 18. 
Karlo Špelić, mag.ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), a vezano za 
projekt: „Održiva proizvodnja bioplinazamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim 
kulturama (KK.01.1.1.07.0078)“, na određeno vrijemo do četiri godine,  u Zavodu za poljoprivrednu 
tehnologiju, skladištenje i transport. Voditelj projekta/mentor: prof. dr. sc. Tajana Krička. 
 
Točka 19. 
Jelena Horvatinec, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na 
HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-
2021-02), a vezano za projekt: „Primjena pepela iz biomase radi unaprjeđenja poljoprivredne 
proizvodnjje i plodnosti tala – Ash4soiL“, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za 
melioracije. Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek. 
 
Točka 20. 
Ana Marija Prpić, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na 
HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-
2021-02), u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine,  u Zavodu za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. Voditelj projekta/mentor: izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem. 
 
Točka 21. 
Ivan Brandić, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – doktorand/asistent, 
u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na HRZZ projektu „Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), a vezano za 
projekt: „Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura“ u punom radnom vremenu, na 
određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. 
Voditelj projekta/mentor: prof.dr.sc. Neven Voća. 
 
Točka 22. 
Rea Vrtodušić, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad za rad 
na IRI projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede“, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za voćarstvo. Voditelj projekta: doc.dr.sc. 
Goran Fruk. 
 
Točka 23. 
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Ana Marija Antolković  mag.ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na IRI 
projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede“, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za voćarstvo. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran Fruk. 
 
Točka 24. 
Antonio Viduka, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na IRI 
projektu: „AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede“, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu,  u Zavodu za ishranu bilja. Voditelj projekta: doc.dr.sc. Goran 
Fruk. 
 
Točka 25. 
Josip Šušnjar, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Prirodnih, Biotehničkih znanosti za rad na HRZZ projektu 
„Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u 
punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za pedologiju. Voditelj 
projekta/mentor: doc.dr.sc. Kristina Krklec. 
 
Točka 26. 
Sebastijan Štirga, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju -  
asistent/doktorand, u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda za rad na 
projektu „Razvoj inovativnih peleta iz šumske i/ili poljoprivredne biomase - INOPELET“, u punom 
radnom vremenu, na određeno vrijeme, u Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i 
transport. Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Ana Matin. 
 
Točka 27. 
Matej Barić, mag. ing. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - asistent, u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: Poljoprivreda, grana: Vinogradarstvo i vinarstvo, 
za rad na projektu „Novi početak stare hrvatske sorte vinove loze“, u punom radnom vremenu, na 
određeno vrijeme, Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. Voditelj projekta izv. prof. dr. sc. Darko 
Preiner. 
 

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


