
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
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: 251-71-29-01/9-22-16 
Zagreb, 13.1.2022. 
 
 

POZIV  
 
na 4. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2021./2022. koja će se održati u elektroničkom obliku putem Zoom i Slido 
aplikacije u utorak 18. siječnja 2022. s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Izmjene i dopune Dnevnog reda  

 
  1.  Prihvaćanje Zapisnika 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 14.12.2021.; web 
  2.  Predstavljanje Programa rada predloženika za izbor rektora; prof.dr.sc. Tonći Lazibat 
  3.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  4.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  5.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  6.  Izvješće Odbora za upravljanje kvalitetom; web 
  7.  Izvješće Odbora za međunarodnu suradnju; web 
  8.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  9.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković – izvanredni profesor 
       Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       doc.dr.sc. Aleš Vokurka  – docent 
       doc.dr.sc. Ante Kasap – docent 
       doc.dr.sc. Toni Safner – docent 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje i na radno mjesto; web 
       Petra Borovec., mag.ing.agr. – stručni suradnik u Zavodu za mikrobiologiju; web        
10.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
11.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Neven Iveša, dipl. ing. biol. - Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu 
12.  Dopuna Odluke Fakultetskog vijeća od 16.11.2021. o imenovanju članova Povjerenstva za 
       strateško planiranje - dopuna 
13.  Razno - izmjena    
 

 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 

 
 

Dostavlja se: 
 
1. Članovima Fakultetskog vijeća 
2. Tajniku Fakulteta 
3. Mrežna stranica Fakulteta 
4. Pismohrana Fakultetskog vijeća 

mailto:dekanat@agr.hr
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             SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 
 
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, Tel: +385 1 239 3779 
 
IZVADAK 
4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 18. siječnja 2022. 
 
Točka 2. 
Daje se suglasnost na Program rada predloženika dr. sc. Tonćija Lazibata, redovitoga profesora u 
trajnom zvanju za rektora Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2022./2026. akademske 
godine. 
 

 Točka 3. 
Uvodi se nova izvannastavna aktivnost: Istraživačka grupa za preradu mesa.  Za voditelja aktivnosti 
imenuje se: izv.prof.dr.sc. Ivica Kos. 
 
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 znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za poljoprivrednu 
botaniku, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marilena Idžojtić 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 opću proizvodnju 
bilja, Odsjek za agroekologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Milan Mesić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivica Kisić, 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 poljoprivrednu 
zoologiju, Odsjek za fitomedicinu. 
 Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Tanja Gotlin Čuljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Dinka Grubišić, 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 – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju, Odsjek 
za agroekologiju.  
 Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ana Jeromel, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Anet Režek Jambrak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora prof.dr.sc. Đanija Benčića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto redovitoga profesora u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u 
Zavodu za voćarstvo, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Tihomir Miličević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mladen Brnčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
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Pokreće se postupak reizbora izv.prof.dr.sc. Tatjane Prebeg u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u 
Zavodu za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu 
arhitekturu.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Vesna Židovec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Snježana Bolarić, 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. Jelene Gadže u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docentice u znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, polje: poljoprivreda u Zavodu za 
voćarstvo, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Tomislav Jemrić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Suglasnosti za izvođenje nastave u akademskoj godini 2021./2022. izvan Fakulteta 
Daje se suglasnost izv. prof. dr. sc. Mirni Mrkonjić Fuka za sudjelovanje u izvođenju nastave na  
Warsaw University of Life Sciences, Institut Human Nutrition Sciences, (Varšava, Poljska), iz 
predmeta: Probiotics, humane microbiom and food microbiology, u ukupnom fondu od 44 sata 
predavanja i 16 sati seminara. 
 
Točka 4. 
Upućuje se Poziv za podnošenje prijedloga za izbor u počasno zvanje – professor emeritus u 
akademskoj godini 2021./2022. Prijedlozi se podnose najkasnije do 18. ožujka 2022. u pisanom obliku 
putem Pisarnice i elektroničkom poštom. 
 
Raspisuje se javni natječaj za rad na projektu 
dva izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik za rad na IRI projektu  
AgriART sveobuhvatni upravljački sustav u području precizne poljoprivrede, u znanstvenom području: 
Biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda, na određeno vrijeme do 1.3.2023. u punom 
radnom vremenu na Odsjeku za fitomedicinu u Zavodu za poljoprivrednu zoologiju 
Povjerenstvo za provođenje postupka: 
doc.dr.sc. Ivana Pajač Živković 
prof.dr.sc. Aleksandar Mešić 
doc.dr.sc. Goran Fruk 
 
Suorganizacija 
Prihvaća se suorganizacija 5. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji će se održat u Cavtatu 
i Dubrovniku krajem travnja 2022. Za članove Organizacijskog odbora predlažu se: prof.dr.sc. Ivo 
Grgić i prof.dr.sc. Edi Maletić. 
 
Prihvaća se suorganizacija međunarodnog kongresa Sustainable Management of Earth Resources 
and Biodiversity (SERBEMA-2022) sa Tashkent state Agraria University of Uzbekistan koji će se 
održati 12.- 13.2.2022. Za članicu Organizacijskog odbora predlaže se: prof.dr.sc. Marija Romić. 
 
Prihvaća se suorganizacija 24. Međunarodne manifestacije maslinara i uljara „Noćnjak 2022“. 
 
Točka 5. 
Određuje se iznos od 100.000,00 kn (slovima: sto tisuća kuna) za sufinanciranje troškova objave 
radova u časopisima Q1 kategorije u 2022. godini, u znanstvenom području Biotehničkih znanosti.  
Financijska potpora za objavu znanstvenog rada dodjeljuje se doktorandu za prvi rad u Q1 ili Q2 
kategoriji samo ako je doktorand prvi autor. 
 
Točka 6. 
Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2020./2021., Sveučilišta 
u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2021./2022., Sveučilišta u 
Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 7. 
Odobrava se izv.prof.dr.sc. Mirni Mrkonjić Fuka plaćeni dopust radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja u razdoblju od 7.3. do 7.4.2022. na University of Natural Resources and Life Sciences 
(BOKU), Vienna, Austrija. 
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Točka 8. 
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. Klara Barić– znanstveni savjetnik 
dr.sc. Renata Bažok, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zlatko Svečnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Jasenka Ćosić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Krešimir Bošnjak– znanstveni savjetnik 
dr.sc. Jasminka Butorac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zlatko Svečnjak, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Gordana Bukvić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Josip Juračak – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ivo Grgić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Mario Njavro, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Jadranka Deže, znanstveni savjetnik 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek 
 
dr.sc. Monika Zovko – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Davor Romić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Gabrijel Ondrašek, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Damir Barčić, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 
 
dr.sc. Tomislav Karažija – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Marko Petek, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Boris Lazarević, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Željko Škvorc, znanstveni savjetnik 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije 
 
dr.sc. Marina Brčić – znanstveni suradnik 
dr.sc. Milan Pospišil, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ana Pospišil, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Manda Antunović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osije 
 
Predlaže se Stručno povjerenstvo u postupku davanja Mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, polje: veterinarska medicina 
dr.sc. Antun Kostelić – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Nikica Prvanović Babić, znanstveni savjetnik, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
dr.sc. Velimir Sušić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
dr.sc. Boris Habrun, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb 
  
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 u znanstveno  zvanje: 
 
Pristupnik Znanstveno zvanje 

dr.sc. Alen Džidić znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
dr.sc. Marija Romić znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
dr.sc. Zoran Luković znanstveni savjetnik u trajnom zvanju
dr.sc. Ana Kaić znanstveni savjetnik
dr.sc. Vlatka Čubrić Ćurik znanstveni savjetnik
dr.sc. Anamarija Frankić viši znanstveni suradnik
dr.sc. Maja Čačija viši znanstveni suradnik
dr.sc. Maja Ferenčaković viši znanstveni suradnik
dr.sc. Marina Tomić Maksan viši znanstveni suradnik
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Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje   
Pristupnica 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. Ivana Pajač Živković – 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 
 
Izvješće u postupku reizbora u znanstveno-nastavno zvanje  
doc.dr.sc. Aleš Vokurka – docent 
pristupnik 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. Toni Safner – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta. 
 
doc.dr.sc. Ante Kasap – docent 
pristupnik u postupku reizbora prilaže pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, ispunjava 3/4 
uvjeta za docenta i 2/6 uvjeta za izvanrednog profesora. 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Na temelju Pravilniku o uvjetima i postupku izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom 
obrazovanju Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, KLASA: 011-01/11-01/7, URBROJ: 251-
71-01-11-1 od 13.7.2011. i Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Sanja Sikora, izv.prof.dr.sc. 
Mirna Mrkonjić Fuka, izv.prof.dr.sc. Marko Vinceković; 
 
Petra Borovec, mag. ing. agr. 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 mikrobiologiju. 
 
Točka 9. 
Dr. sc. Ivana Pajač Živković, 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 
zoologiju, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Doc. dr. sc. Aleš Vokurka reizabire se  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda u Zavodu za 
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, Odsjek za biljne znanosti.   
 
Doc. dr. sc. Ante Kasap reizabire se  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda u Zavodu za specijalno 
stočarstvo, Odsjek za animalne znanosti.   
 
Doc. dr. sc. Toni Safner reizabire se  u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u 
znanstvenom području: Biotehničkih znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda u Zavodu za 
oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku, Odsjek za biljne znanosti.   
 
Petra Borovec, mag. ing. agr. izabire se  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, do povratka na rad odsutnog 
zaposlenika, u Zavodu za mikrobiologiju.  
 
Točka 10. 
Prijava teme  doktorskog rada 
Fabijan Oštarić, mag. ing. agr. 
Genomska analiza koagulacijskih svojstava mlijeka paške ovce 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nevijo Zdolec, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet 
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i predlažu mentori:   
doc.dr.sc. Nataša Mikulec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Jona Šurić, mag. ing. agr.        
Primjena mulja iz pročistača otpadnih voda u uzgoju energetske kulture virdžinijski sljez (Sida 
hermaphrodita L.) 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
prof.dr.sc. Josip Leto, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dajana Kučić Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

i predlažu mentori: 
prof. dr. sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc. dr. sc. Tomislav Karažija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 

 
Roberta Vrkić, mag. ing. agr. 
Prinos i sadržaj specijaliziranih metabolita mladih izdanaka povrtnih vrsta uzgojenih pod dopunskim 
osvjetljenjem svjetlećim diodama 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Sanja Fabek Uher, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sandra Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

i predlažu mentori: 
izv.prof.dr.sc. Božidar Benko, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jana Šic Žlabur, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
 
Ocjena teme doktorskog rada 
Vanesa Lorencin, dipl. ing. biol. 
Sezonski utjecaj na biokemijska, strukturna i masnokiselinska svojstva tkiva Jakovljeve kapice (Pecten 
jacobaeus L.) iz sjevernog Jadrana 
Temu doktorskog rada ocijenilo je Povjerenstvo: 
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  
Prihvaća se ocjena teme doktorskog rada, tema navedenog naslova i imenuju 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. 
 
Imenovanje povjerenstava za ocjenu doktorskog rada 
Šime Marcelić, mag. ing. agr. 
Utjecaj folijarne primjene sumpora i dušika na mineralni sastav lista, prirodu i morfologiju ploda 
masline te na kvalitativna svojstva maslinova ulja 
mentori: 
prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr. sc. Igor Pasković, viši znanstveni suradnik, Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Marko Petek, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marija Pecina, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Maja Jukić Špika, viša znanstvena suradnica, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša. 
 
Točka 11. 
Ocjena doktorskog rada 
Neven Iveša, dipl. ing. biol. 
Prisutnost termofilnih vrsta riba u Medulinskom zaljevu 
mentori: 
prof.dr.sc. Marina Piria, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ana Gavrilović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović,  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Jurica Jug Dujaković, Sustainable Aquaculture Systems Inc., SAD 
dr.sc. Tomislav Treer, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet. 
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Točka 12. 
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za strateško planiranje za mandatno razdoblje 
u akademskim godinama 2021./2022. – 2022./2023. – 2023./2024., KLASA: 080-03/21-04/12; 
URBROJ: 251-71-29-01/9-21-13 od 16.11.2021. dopunjuje se u točki II. i glasi: Za članove 
Povjerenstva za strateško planiranje imenuju se: 
16. prof.dr.sc. Renata Bažok 
17. doc.dr.sc. Petra Pereković.  
Mandat novoimenovanih članova traje do isteka mandata postojećeg saziva Povjerenstva za strateško 
planiranje.  

 
 

Izvadak se objavljuje na mrežnoj stranici Fakulteta.  
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


