
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET 

Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: dekanat@agr.hr, tel: +385 1 239 3727  
 
KLASA: 640-01/22-01/01 
URBROJ: 251-71-29-01/9-22-5 
Zagreb, 28.4.2022. 
 

POZIV  
 
na 8. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta u 
akademskoj godini 2021./2022. koja će se održati u utorak 3. svibnja 2022. u Velikoj vijećnici 
Fakulteta s početkom u 9:00 sati. 
 

Prijedlog Dnevnog reda  
 

  1.  Prihvaćanje Zapisnika 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održane 5.4. i 12.4.2022.; web 
  2.  Izvješće Odbora za nastavu i izbor nastavnika; web 
  3.  Izvješće Odbora za znanost i istraživanje; web 
  4.  Izvješće Odbora za organizaciju, financije i investicije; web 
  5.  Izvješće Odbora za izbore u zvanja; web 
  6.  Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto; web 
       prof.dr.sc. Alen Džidić - redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Marija Romić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       prof.dr.sc. Tihomir Miličević – redoviti profesor u trajnom zvanju 
       izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik – redoviti profesor 
       doc.dr.sc. Darija Bilandžija – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Monika Zovko – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Zvjezdana Marković – izvanredni profesor 
       doc.dr.sc. Željko Andabaka – izvanredni profesor 
       Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
       Laura Pismarović, mag.ing.agr.  – stručni suradnik u SZVO 
  7.  Izvješće Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate; web 
  8.  Izvješće o ocjenjivanju doktorskog rada; web 
       Eda Puntarić, mag. oecol  
       „Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim 
       otpadom korištenjem umjetnih neuronskih mreža“ 
       Sunčica Stipoljev, mag. oecol. et prot. nat. 
       „Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.)“  
  9.  Izvješće Odbora za poslijediplomske specijalističke studije i cjeloživotno obrazovanje; web 
10.  Izvješće Odbora za izdavačku djelatnost; web 
11.  Izvješće Knjižničnog odbora; web 
12.  Godišnje Izvješće Fakulteta za 2021. godinu; 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, u Zavodu za kemiju, Odsjek za agroekologiju; web 
14.  Osnivanje/imenovanje Povjerenstva za izradu Pravilnika o upravljanju odsjekom 
15.  Vijeće područja potvrđuje izbor u izvanrednog profesora; doc.dr.sc. Ana-Mariju Jagatić 
       Korenika, doc.dr.sc. Antu Galića, doc.dr.sc. Dalibora Bedekovića, doc.dr.sc. Dragicu 
       Šalamon, doc.dr.sc. Gorana Fruka, doc.dr.sc. Ivanu Vitasović Kosić, doc.dr.sc. Kristinu Kljak,  
       doc.dr.sc. Lidiju Svečnjak, doc.dr.sc. Natašu Mikulec, doc.dr.sc. Natašu Bokan, doc.dr.sc. 
       Petru Pereković, doc.dr.sc. Vedrana Rubinića, doc.dr.sc. Vesnu Očić, doc.dr.sc. Vilima 
       Filipovića  
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16.  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 
8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, u akademskoj 
godini 2021./2022., održane 3. svibnja 2022. 
 
Točka 2. 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Aleksandra Perčin, predsjednicom Povjerenstva za ocjenu radova studenata 
prijavljenih na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). Za članove Povjerenstva imenuju se: izv.prof.dr.sc. Sanja Fabek Uher, 
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak, doc.dr.sc. Ivan Juran, doc.art. Monika 
Kamenečki, doc.dr.sc. Ante Kasap, doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak, izv. prof.dr.sc. Vesna Očić. 
 
Imenuje se izv.prof.dr.sc. Aleksandra Perčin, predsjednicom Povjerenstva za ocjenu radova studenata 
prijavljenih na natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). Za članove Povjerenstva imenuju se: izv.prof.dr.sc. Sanja Fabek Uher, 
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić, doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak, doc.dr.sc. Ivan Juran, doc.art. Monika 
Kamenečki, doc.dr.sc. Ante Kasap, doc.dr.sc. Hrvoje Kutnjak, izv. prof.dr.sc. Vesna Očić. 
 
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 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 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek. 
 
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  voćarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Lepomir Čoga, 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. 
 
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 specijalnu proizvodnju bilja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Josip Margaletić, 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. Zlatko Svečnjak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Marina Vranić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Gordana Bukvić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek.   
 
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 ukrasno bilje, 
krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Edyta Đermić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
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prof.dr.sc. Snježana Bolarić, 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 – 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. Domagoj Rastija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek.  
 
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 hranidbu 
životinja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zlatko Janječić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Darko Grbeša professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Matija Domaćinović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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 specijalno 
stočarstvo.   
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Vladimir Margeta, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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 specijalno 
stočarstvo.   
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ante Ivanković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc.  Pero Mijić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih znanosti 
Osijek. 
 
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 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 Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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 specijalno 
stočarstvo.   
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Zoran Luković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Danijel Karolyi, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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 
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polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 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. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc.  Sonja Petrović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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 oplemenjivanje 
bilja, genetiku i biometriku.  
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Mirna Ćurković Perica, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički 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 fitopatologiju. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
dr.sc. Bogdan Cvjetković professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Ivana Pajač Živković, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Fakultet agrobiotehničkih 
znanosti Osijek. 
 
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. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Milna Tudor Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Irena Barukčić, 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. Petra Pereković, 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 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. Petra Pereković, 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  ishranu bilja. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Milan Poljak, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Lepomir Čoga, 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  
za mehanizaciju poljoprivrede 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
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prof.dr.sc. Dubravko Filipović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Nikola Bilandžija, 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 voćarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Đani Benčić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Snježana Kereša, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Frane Strikić, Sveučilište u Splitu, Odjel za studije mora. 
 
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 agrarnu ekonomiku i 
ruralni razvoj. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr.sc. Ramona Franić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Zdravko Petak, Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih 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 mljekarstvo. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
prof.dr. sc. Samir Kalit, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr. sc. Iva Dolenčić Špehar, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Irena Barukčić, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mikrobiologiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc Sanja Sikora 
prof.dr.sc. Mirna Mrkonjić Fuka 
izv.prof.dr.sc. Ana Bielen, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za fitopatologiju.   
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Joško Kaliterna 
prof.dr.sc. Renata Bažok 
izv.prof.dr.sc. Darko Vončina. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, 
na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak 
prof.dr.sc. Marko Vinceković 
doc.dr.sc. Luna Maslov Bandić. 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – 
stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, 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 Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Dragan Bubalo 
doc.dr.sc. Saša Prđun 
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem. 
 
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 
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znanosti, znanstveno polje: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, do povratka na rad odsutnog 
zaposlenika, u punom radnom vremenu u Zavodu za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Hrvoje Šarčević 
prof.dr.sc. Snježana Kereša 
doc.dr.sc. Ivanka Habuš Jerčić. 
 
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, do povratka na rad odsutnog 
zaposlenika, u punom radnom vremenu u Zavodu za opće stočarstvo. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor pristupnika: 
prof.dr.sc. Krešimir Salajpal 
izv.prof.dr.sc. Antun Kostelić 
prof.dr.sc. Danijel Karolyi. 
 
Pokreće se postupak reizbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
Pokreće se postupak reizbora doc.dr.sc. Lucije Blašković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u znanstvenom području: Društvenih znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i 
komunikacijske znanosti, u Zavodu za informatiku i matematiku, Odsjek za ekonomiku i informatiku. 
Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka: 
izv.prof.dr.sc. Nataša Bokan, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dubravka Mandušić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Ivana Bosnić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. 
 
Davanje suglasnost za izvođenje nastave izvan Fakulteta 
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Petri Posedel Šimović, za sudjelovanje u izvođenju nastave na 
Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, u ljetnom semestru akademske godine 
2021./2022. na predmetu: Financijska matematika, u ukupnom fondu od 22 sata predavanja. 
 
Točka 3.  
Izvješće o vrednovanju rada asistenta i mentora za razdoblje 1.1.-31.12.2021.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Josipa Lakića, mag. ing. agr. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora izv.prof.dr.sc. Klare Barić.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Marka Reljića, mag. ing. agr.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora prof.dr.sc. Davora Romića. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Tonija Tešije, mag. ing. agr.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora doc.dr.sc. Tonija Safnera. 
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Brune Rajkovića, mag. ing. agr.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora prof.dr.sc. Hrvoja Šarčevića.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada asistenta Martina Jagnuća, mag. ing. agr.  
Prihvaća se pozitivno Izvješće o vrednovanju rada mentora izv.prof.dr.sc. Darka Vončine. 
 
Suorganizacije kongresa i konferencija 
Prihvaća se suorganizacija međunarodne konferencije 30. Animal Science Days koja će se održati od 
21. do 23. rujna 2022. u Zadru. 
Prihvaća se suorganizacija 5. Simpozija Hrvatskog entomološkog društva koji će se održati 29. i 30. 
rujna 2022. godine u Osijeku. 
 
Točka 4. 
Prihvaća se Izvješće poslovanja zavoda i pokušališta za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. 
godine. 
Raspoređuju se sredstava namijenjena za unaprjeđenje nastave po zavodima Fakulteta za 
akademsku godinu 2021./2022.  
Preraspodjeljuju se sredstva namijenjena za podmirenje troškova održavanja nastave na Sveučilištu u 
Zadru na diplomskom studiju Mediteranska poljoprivreda u iznosu od 25.000,00 kuna. 
 
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet je vlasnik zemljišta i kuće u Zagrebu, I. Ferenščica 102, 
sagrađene na dijelu ZK.Č. 3434/1 u k.o. Peščenica, koja odgovara dijelu zk. čestice 7434/54, k.o. 
Peščenica, upisane u zk.ul. 20177. Površina čestice je 947m2, (zemljište) NKP=25m2 (stan).  
Gospođa Lonija Krznarić živi na adresi stana od 80-tih godina prošlog stoljeća na temelju Ugovora o 
najmu,  i redovito podmiruje dospjele obveze za navedenu nekretninu. Na temelju procjembenog 
elaborata izrađenom od strane društva „Vještak“ d.o.o. za vještačenje i druge usluge, od 02.07.2021. 
godine, vrijednost nekretnine iznosi 1.040.000,00 kn (slovima: milijun četrdeset tisuća kuna). 
Nekretnina u vlasništvu Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta prodat će se Loniji Krznarić za 
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ponuđenu cijenu u iznosu od 1.040.000,00 kn (slovima: milijun četrdeset tisuća kuna). Lonija Krznarić 
obvezuje se isplatiti iznos od 1.040.000,00 kn (slovima: milijun četrdeset tisuća kuna) jednokratno. S 
kupcem gospođom Lonijom Krznarić zaključit će se kupoprodajni ugovor temeljem kojeg će se kupac 
obvezati na isplatu kupoprodajne cijene  i troškove javnobilježničkog postupka.  
 
Točka 5. 
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. Nataša Mikulec - znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Neven Antunac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ino Čurik, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Miljenko Konjačić – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ante Ivanković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zoran Luković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Pero Mijić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište J.J. Strossmayera Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek  
 
dr.sc. Krešimir Salajpal – znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Zlatko Janječić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Danijel Karoly, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Anamaria Ekert Kabalin, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Veterinarski fakultet 
 
dr.sc. Milna Tudor Kalit – znanstveni savjetnik 
dr.sc. Ante Ivanković, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ivica Kos, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Rajka Božanić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Iva Dolenčić Špehar – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Samir Kalit, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Milna Tudor Kalit – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Rajka Božanić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Sanja Radman – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Sanja Fabek Uher, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Nina Toth, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Verica Dragović-Uzelac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Saša Prđun – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Dragan Bubalo, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Lidija Svečnjak, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Nada Vahčić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Šimun Zamberlin – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Samir Kalit, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Milna Tudor Kalit, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Rajka Božanić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-
biotehnološki fakultet 
 
dr.sc. Valentino Držaić – viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Boro Mioč, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Ante Kasap, viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Zvonko Antunović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Sveučilište J.J. Strossmayera Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek 
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dr.sc. Marina Krvavica – viši znanstveni suradnik – Veleučilište „Marko Marulić“ Knin 
1. dr.sc. Zlatko Janječić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
2. dr.sc. Miljenko Konjačić, znanstveni savjetnik 
3. dr.sc. Ivica Kos, znanstveni savjetnik 
 
dr.sc. Jasminka Špoljarić – znanstveni suradnik 
dr.sc. Neven Antunac, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Nataša Mikulec, znanstveni savjetnik 
dr.sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić, 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 u predloženo znanstveno  zvanje: 
 
Pristupnik Znanstveno zvanje 
dr.sc. Mihaela Blažinkov znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Vlasta Bartulović znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
dr.sc. Marko Karoglan znanstveni savjetnik 
dr.sc. Marin Mihaljević Žulj viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Katarina Jukić viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Ivica Ikić viši znanstveni suradnik 
dr.sc. Marko Maričević znanstveni suradnik 
dr.sc. Jelena Ramljak znanstveni savjetnik – dopuna 
dr.sc. Maja Ferenčaković viši znanstveni suradnik - dopuna 

 
Izvješće u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje   
Pristupnici udovoljavaju uvjetima sukladno Odluci Rektorskog (NN 122/2017) 
 
prof.dr.sc. Alen Džidić - redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 7/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 7/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava  3/10 
 
prof.dr.sc. Marija Romić – redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 4/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 8/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 5/10 
 
prof.dr.sc. Tihomir Miličević – redoviti profesor u trajnom zvanju 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 4/10 udovoljava 8/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 4/11 udovoljava 8/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 3/10 
 
izv.prof.dr.sc. Vlatka Čubrić Čurik – redoviti profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 3/10 udovoljava 7/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 3/11 udovoljava 8/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 1/10 udovoljava 6/10 
 
doc.dr.sc. Darija Bilandžija – 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 4/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10 
 
doc.dr.sc. Monika Zovko – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 3/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
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doc.dr.sc. Zvjezdana Marković – izvanredni profesor 
Kriteriji vrednovanja nastavne i znanstveno stručne djelatnosti: 
A-kriterij nastavnog doprinosa od potrebnih 2/10 udovoljava 8/10 
B-kriterij znanstveno-stručnog doprinosa od potrebnih 2/11 udovoljava 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 1/10 
 
doc.dr.sc. Željko Andabaka – 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 5/11 
C-kriterij institucionalnog doprinosa od potrebnih 0/10 udovoljava 2/10 
 
Izvješće u postupku izbora u stručno zvanje 
Laura Pismarović, mag. ing. agr. udovoljava uvjetima za izbor 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 herbologiju, Odsjeku fitomedicinu.  
 
Točka 6. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: 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 
Osijek;  
Prof. dr. sc. Alen Džidić izabire se 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, 
Odsjek za animalne znanosti. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: 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;  
Prof. dr. sc. Marija Romić izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
redovita profesorica u trajnom zvanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno 
polje: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za melioracije, 
Odsjek za agroekologiju. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: 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 Osijek;  

 
Prof. dr. sc. Tihomir Miličević izabire se 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, Odsjek 
za fitomedicinu. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: prof.dr.sc. Neven Antunac, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet, prof.dr.sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof.dr.sc. 
Peter Dovč, Sveučilište u Ljubljani Biotehnički fakultet;  
Izv. prof. dr. sc. Vlatka Čubrić Čurik izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju – redovita profesorica, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opće stočarstvo, 
Odsjek za animalne znanosti. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva: izv. prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu 
Agronomski fakultet, prof.dr.sc. Ivica Kisić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, prof.dr.sc. 
Damir Barčić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije;  
Doc.dr.sc. Darija Bilandžija izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanredne profesorice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za opću proizvodnju bilja, 
Odsjek za agroekologiju. 
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Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva:  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;  
Doc.dr.sc. Monika Zovko izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanredne profesorice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za melioracije, Odsjek za 
agroekologiju. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva:  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;  
Doc.dr.sc. Zvjezdana Marković izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanredne profesorice, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za vinogradarstvo i 
vinarstvo, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
 
Na temelju Izvješća stručnog povjerenstva:  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;  
Doc.dr.sc. Željko Andabaka izabire se na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – 
izvanrednog profesora, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za vinogradarstvo i 
vinarstvo, Odsjek za hortikulturu i krajobraznu arhitekturu. 
 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva: izv.prof.dr.sc. Maja Šćepanović, izv.prof.dr.sc. Klara Barić, 
prof.dr.sc. Dinka Grubišić;  
Laura Pismarović. 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, do povratka na rad odsutnog zaposlenika, u 
punom radnom vremenu u Zavodu za herbologiju, Odsjek za fitomedicinu. 
 
Točka 7. 
Prijava teme doktorskog rada 
Martina Krbavčić Jambrošić, mag. biol. mol. 
Fiziološka obilježja tkiva petrovog uha Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758) iz sjevernog Jadrana 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Daniel Matulić, 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 mentorice: 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Natalija Topić Popović, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković. 
 
Točka 8.  
Ocjena doktorskog rada 
Eda Puntarić, mag. oecol  
Predviđanje europskih i nacionalnih pokazatelja u gospodarenju biorazgradivim komunalnim otpadom 
korištenjem umjetnih neuronskih mreža 
mentori:  
prof.dr.sc. Neven Voća, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
dr.sc. Lato Pezo, Sveučilište u Beogradu, Institut za opću i fizikalnu kemiju 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
prof.dr.sc. Jerko Gunjača, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 
doc.dr.sc. Dajana Kučić Grgić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
 
Sunčica Stipoljev, mag. oecol. et prot. nat. 
Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.) 
mentori:  
izv.prof.dr.sc. Nikica Šprem, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
dr.sc. Elena Bužan, Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada i predloženi rad kao doktorski rad. 
Imenuje Povjerenstvo za obranu predloženog doktorskog rada: 
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doc.dr.sc. Toni Safner, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Tea Tomljanović, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, 
izv.prof.dr.sc. Ana Galov, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet. 
 
Točka 9. 
Imenuju se suradnici na predmetu Mikrobiologija voda, poslijediplomskog specijalističkog studija 
Ribarstvo, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Suradnici: dr.sc. Sanja Kajić, 
poslijedoktorandica Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, dr.sc. Damir Kapetanović, viši 
znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković. Nositelj predmeta: prof.dr.sc. Sanja Sikora, Sveučilište u 
Zagrebu, Agronomski fakultet. 
 
Uvodi se novi program cjeloživotnog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta pod 
nazivom:  „Procjena šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama“. Voditelj programa je prof.dr.sc. 
Nikica Šprem.  
 
Točka 10. 
Rukopisu pod nazivom „Osnove pedologije“, autora prof.dr.sc. Stjepana Husnjaka, odobrava se 
korištenje naziva  udžbenik Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. 
 
Točka 11. 
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 1161 
naslova knjižne građe, od čega je: 401 naslova uništene knjižne građe (675 primjeraka/volumena), 96 
naslova dotrajale knjižne građe (205 primjeraka/volumena), 664 naslova zastarjele knjižne građe 
(1777primjeraka/volumena). 
 
Točka 12. 
Prihvaća se Godišnjeg izvješća Fakulteta za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 
 
Točka 13. 
Na temelju Izvješća Stručnog povjerenstva; prof.dr.sc. Marko Vinceković, doc.dr.sc. Luna Maslov 
Bandić, doc.dr.sc. Nenad Jalšenjak od 25. travnja 2022.  
Dr. sc. Slaven Jurić, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na određeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu u Zavodu za kemiju, Odsjek za agroekologiju.  
 
Točka 14. 
Osniva se Povjerenstvo za izradu konačnog prijedloga Pravilnika o upravljanju odsjekom (dalje u 
tekstu: Povjerenstvo).  
Za predsjednicu Povjerenstva imenuje se izv.prof.dr.sc. Klaudija Carović-Stanko, prodekanica za 
znanost i infrastrukturu. 
Za članove Povjerenstva imenuju se: 
prof.dr.sc. Jasminka Karoglan Kontić, prof.dr.sc. Renata Bažok, prof.dr.sc. Zlatko Janječić, prof.dr.sc. 
Ivan Pejić, prof.dr.sc. Stjepan Pliestić, izv.prof.dr.sc. Željka Zgorelec, izv.prof.dr.sc. Lari Hadelan, Alin 
Žingerlin, dipl.iur., tajnica Fakulteta. 
 
 
Izvadak se objavljuje na web stranici Fakulteta.  
 
 
 
 
        Dekan  
 
 
 
        Prof.dr.sc. Ivica Kisić 
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