
 

 
 

                                                                                                                                                                                            
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: 251-71-29-01/9-21-15 
Zagreb, 9.12.2021. 
 

POZIV  
 
na 3. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2021./2022. koja će se održati u elektroničkom obliku, u utorak 14. prosinca 
2021. u dvorani VI. A s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 16.11.2021.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web  
  3.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju, web 
  4.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web        
  5.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  6.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku  izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste 
       u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u Zavodu za pedologiju 
  7.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – doktorand/asistent, za rad na HRZZ projektu „Projekt razvoja karijera 
       mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02), u Zavodu za 
       ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju 
  8.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u 
       suradničkom zvanju – doktorand/asistent, za rad na HRZZ projektu “Nutritivna i funkcionalna 
       vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja”, u 
       Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport 
  9.  Informacije o aktualnom stanju vezanom za obnovu I.,II.,III. i IV. paviljona  
10.  Informacije o aktualnom stanju vezanom za nekretnine Fakulteta 
11.  Vijeće biotehničkoga područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog/e 
       profesora/ice; dr.sc. Borisa Lazarevića, dr.sc. Branku Šakić Bobić, dr.sc. Ivana Širića, dr.sc. 
       Janu Šic Žlabur, dr.sc. Milnu Tudor Kalit, dr.sc. Vanju Jurišić, dr.sc. Dariju Lemić, dr.sc. 
       Željku Mesić, u znanstveno-nastavno zvanje docentice; dr.sc. Marinu Bubalo Kovačić, dr.sc. 
       Mateju Jež Rogelj 
       Vijeće prirodoslovnoga područja potvrđuje izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne 
       profesorice; dr.sc. Kristinu Krklec 
       Vijeće tehničkoga područja potvrđuje izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje 
       izvanredne profesorice; dr.sc. Borku Bobovec 
12.  Razno 
 
 
 
        Dekan  
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
 
Dostavlja se: 
1. Članovima Fakultetskog vijeća 
2. Tajniku Fakulteta 
3. Mrežna stranica Fakulteta 
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 
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 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK 
3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 14. prosinca 2021. 
 
Točka 2.  
Uvodi se nova izvannastavna aktivnost: Agrokemijska grupa. Za voditelja aktivnosti imenuju se: 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković i dr. sc. Slaven Jurić. 
 
Poništava se javni natječaj 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu u Zavodu za mljekarstvo, KLASA: 112-01/21-02/105, URBROJ: 251-71-29-01/9-21-2 od 16. 
studenoga 2021. 
 
Poništava se Odluka o pokretanju postupka reizbora 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka reizbora prof.dr.sc. Dragana Bubala u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu 
zoologiju, KLASA: 112-01/21-02/104, URBROJ: 251-71-29-01/9-21-3 od 16. studenoga 2021. 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka reizbora prof.dr.sc. Ive Grgića u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, u Zavodu za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj,  KLASA: 
112-01/21-02/108, URBROJ: 251-71-29-01/9-21-3 od 16. studenoga 2021. 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka reizbora prof.dr.sc. Ane Jeromel u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo, KLASA: 112-01/21-
02/111 , URBROJ: 251-71-29-01/9-21-3 od 16. studenoga 2021. 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Klare Barić u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za herbologiju, KLASA: 112-01/21-02/100 , 
URBROJ: 251-71-29-01/9-21-3 od 16. studenoga 2021. 
 
Poništava se Odluka Fakultetskog vijeća o pokretanju postupka reizbora izv.prof.dr.sc. Miljenka 
Konjačića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom 
području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu za specijalno stočarstvo, KLASA: 112-
01/21-02/109, URBROJ: 251-71-29-01/9-21-3 od 16. studenoga 2021. 
 
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 ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić,  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
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 opće stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Davor Kralik,  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 

mailto:dekanat@agr.hr
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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 zoologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Boris Hrašovec,  Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
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 agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Kovačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Vladimir Čavrak,  Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet. 
 
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 vinogradarstvo i vinarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
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 fitopatologiju.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Bogdan Cvjetković, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić,  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 – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za herbologiju.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić, 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 – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za specijalno 
stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Pero Mijić,  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 – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstveno 
polje: Veterinarska medicina, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za opće 
stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Velimir Sušić, Sveučilište u  Zagrebu Veterinarski fakultet. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za pedologiju.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za specijalnu 
proizvodnju bilja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Maćešić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Radojčić Redovniković, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki Fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Renata Bažok, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  vinogradarstvo i 
vinarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  vinogradarstvo i 
vinarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Darko Preiner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 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, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za hranidbu 
životinja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik, 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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  hranidbu 
životinja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Goran Kiš, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonimir Steiner, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  menadžment i 
ruralno poduzetništvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ivo Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mario Njavro, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jadranka Deže, 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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za   
menadžment i ruralno poduzetništvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Grgić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mario Njavro, 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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opće stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž, 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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
opće stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Alen Džidić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nikola Raguž, 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 – izvanredni profesor, 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. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, 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. Davor Romić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Gabrijel Ondrašek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno 
polje: Sociologija, 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. Ivan Landripet, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Kruno Kardov, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
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Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za  voćarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Damir Drvodelić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, 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 Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 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, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ishranu bilja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Boris Lazarević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mehanizaciju 
poljoprivrede. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Tajana Krička, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Igor  Đukić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mljekarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivone Jakaša, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 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, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Tatjana Prebeg, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za pedologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Aleksandra Bensa, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Stjepan Husnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nikola Pernar, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za ribarstvo, 
pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju.  
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Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Dragan Bubalo, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Nada Vahčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki 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, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu 
botaniku. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Sandro Bogdanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
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 ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
doc.dr.sc. Petra Pereković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja 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 poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika:  
prof.dr.sc. Neven Voća 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić 
izv.prof.dr.sc. Ana Matin. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Snježane Bolarić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u 
Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sonja Vila, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti. 
 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Mihaele Britvec u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u 
Zavodu za poljoprivrednu botaniku. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Željko Škvorc, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije. 
 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Ante Kasapa u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda u Zavodu 
specijalno stočarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Boro Mioč, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jelena Ramljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u  Osijeku Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti. 
 
Povjeravanje nastave 
Povjerava se izvođenje nastave Gabrijeli Bagić, prof., u akademskoj godini 2021./2022., na 
predmetima: Engleski 1 - 15 sati predavanja, Engleski 2 - 15 sati predavanja u ukupnom fondu od 60 
norma sati i  30 sati vježbi, u ukupnom fondu od 90 norma sati. 
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Daje se suglasnost doc.dr.sc. Nataši Bokan za sudjelovanje u izvođenju nastave na Univerza v 
Mariboru Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, u ljetnom semestru akademske godine 
2021./2022.    
- na I. stupanjskom studijskom programu Agrarna ekonomika in razvoj podeželja, iz predmeta: 
Sociologija podeželja - 8 sati predavanja  i 20 sati vježbi, 
- na II. stupanjskom studijskom programu Agrarna ekonomika, iz predmeta: Sociologija podeželja - 7 
sati predavanja i 6 sati vježbi, ljetni semestar. 
Daje se suglasnost nastavnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 
2021./2022. na  Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na 
predmetima kako slijedi;  
Agroklimatologija - prof.dr.sc.Milanu Mesiću - 30 sati  predavanja, ljetni semestar 
Fitopatologija - prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću - 20 sati predavanja, zimski semestar 
Biljni patogeni - prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću - 14 sati predavanja, zimski semestar  
Fitopatološka dijagnostika - prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću - 8 sati predavanja, zimski semestar  
Mikoze biljaka - prof.dr.sc. Tihomiru Miličeviću - 30 sati predavanja, ljetni semestar  
Aplikacija pesticida - prof.dr.sc. Aleksandru Mešiću - 24 sata predavanja, zimski semestar 
Primijenjena entomologija - prof.dr.sc. Renati Bažok  - 30 sati predavanja, ljetni semestar 
Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja - prof.dr.sc. Renati Bažok - 26 sati predavanja, ljetni 
semestar 
Primijenjena herbologija - izv.prof.dr.sc. Klari Barić - 56 sati predavanja, ljetni semestar 
Biljna karantena - prof.dr.sc.Tanji Gotlin Čuljak - 28 sati predavanja, zimski semestar 
Poljoprivredna akarologija i nematologija - prof.dr.sc. Dinki Grubišić - 22 sata predavanja, zimski 
semestar.  
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Mirni Mrkonjić Fuka za sudjelovanje u izvođenju nastave u ljetnom 
semestu akademske godine 2021./2022. na University of Natural Resources and Life Sciences u 
Beču, na preddiplomskom studiju iz predmeta: Microbiology-practical course u ukupnom fondu od 48 
sati vježbi. 
Daje se suglasnost nastavnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akademskoj godini 
2021./2022. na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom  specijalističkom studiju  Priprema 
i provedba EU projekata, na predmetu: Održivi razvoj, prof. dr. sc. Zoranu Grgiću - 12 sati nastave i  
izv. prof. dr. sc. Branki Šakić Bobić - 8 sati nastave. 
 
Za članove Vijeća diplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda za mandatno razdoblje 
u akademskoj godini 2021./2022. – 2022./2023. – 2023./2024. imenuju se: prof.dr.sc. Sandra Voća, 
prodekanica za nastavu i studijske programe, prof.dr.sc. Martina Skendrović Babojelić, voditeljica 
studija, doc.dr.sc. Sanja Radman, predstavnica nastavnika sa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog 
fakulteta,izv.prof.dr.sc. Zoran Šikić, predstavnik Sveučilišta u Zadru, izv.prof.dr.sc. Tomislav Kos, 
predstavnik nastavnika sa Sveučilišta u Zadru. 
 
Točka 3. 
Odobrava se Ivanu Duganu, mag. ing. agr. plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog usavršavanja u 
razdoblju od 3.1.2022. do 4.2.2022., na Mykolas Romeris University, Environment Management 
Laboratory, Vilnius, Litva. 
 
Točka 4. 
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. Boris Duralija – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju  
dr.sc. Zlatko Šatović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Edi Maletić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marilena Idžojtić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 
 
dr.sc. Mihaela Blažinkov – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Sanja Sikora, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Milan Mesić,  znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ksenija Markov, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Jelena Ramljak – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ante Ivanković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Miljenko Konjačić, znanstveni savjetnik 
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dr.sc. Mirjana Baban, znanstveni savjetnik 
Sveučilište J.J. Storssmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
  
dr.sc. Darija Bilandžija – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Željka Zgorelec, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ivica Kisić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Damir Barčić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 
  
dr.sc. Zvjezdana Marković – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Darko Preiner, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Dunja Leljak Levanić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet 
  
dr.sc. Željko Andabaka – viši znanstveni suradnik     
dr.sc. Ana Jeromel, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Darko Preiner, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Karin Kovačević Ganić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
 Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
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. Ane Jeromel u u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Željke Zgorelec u u znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik.  
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Daniela Matulića u  znanstveno  
zvanje znanstveni savjetnik.  
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Ivana Jurana u znanstveno  
zvanje viši znanstveni suradnik.  
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Dore Tomić Reljić u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik. 
Prihvaća se Izvješće i prijedlog Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Filipa Varge u znanstveno  
zvanje znanstveni suradnik. 
 
Točka 5. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Vanesa Lorencin, dipl. ing. biol. 
Sezonski utjecaj na biokemijska, strukturna i masnokiselinska svojstva tkiva Jakovljeve kapice Pecten 
jacobaeus iz sjevernog Jadrana 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Ivančica Strunjak Perović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković  
i predlažu mentori: izv. prof. dr. sc. Daniel Matulić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,  dr. sc. 
Natalija Topić Popović, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković. 
 
Luka Brezinščak, mag. ing. agr. 
Utjecaj obrade tla i primjene malča na fizikalne karakteristike fluvisola i prinose ratarskih kultura 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
doc.dr.sc. Vilim Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti 
i predlaže mentor: doc. dr. sc. Igor Bogunović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Nevena Opačić, mag. ing. agr. 
Upravljanje agrotehničkim mjerama pri uzgoju koprive (Urtica dioica L.) suvremenim hidroponskim 
tehnikama 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Lepomir Čoga, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
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doc.dr.sc. Maja Repajić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
i predlažu mentorice: doc.dr.sc Sanja Radman, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ocjene teme doktorskog rada 
Zlatko Mijić, dipl.ing. agr. 
Procjena stabilnosti prinosa gomolja krumpira (Solanum tuberosum L.) u nebalansiranim setovima 
podataka pomoću parametrijskih i neparametrijskih metoda 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tihomir Čupić,  Poljoprivredni institut Osijek 
prof.dr.sc. Ivan Pejić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuje mentor: prof.dr.sc. 
Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Imenovanje Povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
Neven Iveša, dipl. ing. biol. 
Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu 
mentorice: prof. dr. sc. Marina Piria i izv. prof. dr. sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jurica Jug Dujaković, Sveučilište u Dubrovniku. 
 
Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr. 
Vodno-toplinsko modeliranje za prognozu nicanja korova u kukuruzu 
mentorice: izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, izv. prof. dr. sc. 
Roberta Masin, Department of Agronomy, Food, Natural Resources, Animals and Environment 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Dragana Božić, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet 
dr.sc. Donato Loddo,  Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council, Italija. 
 
Točka 6. 
Dr. sc. Ivan Magdić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, grana: Ekologija i 
zaštita okoliša, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za pedologiju. 
 
Točka 7. 
Mihael Janječić, mag. ing. agr. 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 za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i 
specijalnu zoologiju.  
 
Točka 8. 
Mia Dujmović, mag.ing.agr. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
doktorand/asistent, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti za rad na HRZZ projektu 
“Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih 
tehnika uzgoja” u punom radnom vremenu, na određeno vrijemo do četiri godine, u Zavodu za 
poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport. 
 
Izvadak se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta.  
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
 
 
 
 
 


