
 
 
Dnevni red za 204. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 203. redovite sjednice Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
održane 30. siječnja 2017. 

2. Predstavljanje programa pristupnika za izbor dekana Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
akademske godine 2017./2018. i 2018./2019. 

3. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
4. Izbor nominiranog predloženika u počasno zvanje professor emeritus 

u akademskoj godini 2016./2017. 
5. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 

u znanstveno zvanje na temelju raspisanog natječaja za: 
a) izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog 

profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
organska kemija na traženje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

1. Doc. dr. sc. VERONIKA KOVAČ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u  znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska 
kemija 

b) izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija za potrebe 
izvođenja preddiplomskih sveučilišnih studija Vojno inženjerstvo i 
Vojno vođenje i upravljanje 

1. Dr. sc. VILKO MANDIĆ, viši asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

2. Dr. sc. NEVEN SMREČKI, asistent Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

6. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku 
izbora u suradničko zvanje i radno mjesto: 

1. Za izbor u suradničko zvanje asistent u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i 
organsku kemijsku tehnologiju 

7. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko 
zvanje i radno mjesto: 

a. DAJANA MIKIĆ, mag. appl. chem. za izbor u suradničko zvanje 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za elektrokemiju 

b. KATARINA MUŽINA, mag. ing. cheming. za izbor u suradničko zvanje 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale 

8. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02) 

1. Mr. sc. SAŠA POLOVINA, zaposlen u STSI - Integrirani tehnički servisi 
d.o.o., Zagreb 



9. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01) 

1. GABRIJELA LJUBEK, mag. ing. cheming., asistentica Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

10. Prijedlog Vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija Naftno-
petrokemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u postupku prihvaćanja teme i 
mentora završnog specijalističkog rada 

1. IVANA ČOVIĆ KNEZOVIĆ, dipl. ing., zaposlena u INA Industrija nafte 
d.d., Zagreb 

11. Dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2016./2017. 
za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

12. Godišnja Samoanaliza Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 

13. Prijedlog Pravilnika o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva 
14. Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2016. godinu 
15. Razno 



 
Izvadak iz Zapisnika 204. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 27. veljače 2017. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se zapisnik 203. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 30. siječnja 2017. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 
Prihvaća se program predloženika prof. dr. sc. Tomislava Bolanče za dekana Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2017./2018. i 2018./2019. 
Ad. 2. b. 
Prihvaća se program predloženice prof. dr. sc. Irene Škorić za dekana Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. i 
2018./2019. 
 
Ad. 3 
Ad. 3. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 8. redovitoj sjednici u 348. akademskoj godini 
(2016./2017.), održanoj 14. veljače 2017. izbor: 

- izv. prof. dr. sc. Gordane Matijašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

- izv. prof. dr. sc. Jasne Prlić Kardum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

- izv. prof. dr. sc. Igora Sutlovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke 
znanosti 

- izv. prof. dr. sc. Irene Škorić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija. 

Ad. 3. a. 2. 
Sveučilište u Zagrebu dana 7. veljače 2017., povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 30. siječnja 2017., dalo je suglasnost 
Fakultetu za raspisivanje javnog natječaja za izbor u suradničko zvanje asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno 
inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. 
Ad. 3. a. 3. 
15. Festival znanosti 2017. održat će se od 24. do 29. travnja 2017. 
Ad. 3. a. 4. 
Predstavljanje knjižice iz edicije Istaknuti profesori, posvećene Franji Hanamanu održat 
će se u petak, 3. ožujka 2017. s početkom u 12 sati u Vijećnici Fakulteta. 
Ad. 3. a. 5. 
Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu objavljen je Natječaj za ostvarivanje prava 
na pomoć pri kupnji odgovarajućeg stana u naselju Podbrežje. Prijave se dostavljaju 
zaključno do 8. ožujka 2017. 
Ad. 3. a. 6. 
Na temelju članka 15., stavak 1. i 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (NN 71/07), rektor Sveučilišta u Zagrebu donio je 7. veljače 2017. Odluku 
o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove 



njegovih sastavnica. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove 
njegovih sastavnica u akademskoj godini 2016./2017. održat će se u utorak, 28. i srijedu, 
29. ožujka 2017. 
Ad. 3. a. 7. 
U Izborno povjerenstvo Fakulteta za provođenje studentskih izbora (Izborno 
povjerenstvo) iz reda nastavnog osoblja predlažu se: doc. dr. sc. Igor Dejanović, član, doc. 
dr. sc. Hrvoje Kušić, zamjenik člana, doc. dr. sc. Davor Dolar, član i doc. dr. sc. Krunoslav 
Žižek, zamjenik člana. 
Ad. 3. a. 8. 
U Povjerenstvo za prigovore Fakulteta za provođenje studentskih izbora (Povjerenstvo 
za prigovore) iz reda nastavnog osoblja predlažu se: doc. dr. sc. Miroslav Jerković, član, 
doc. dr. sc. Šime Ukić, zamjenik člana, doc. dr. sc. Dragana Vuk, član, doc. dr. sc. 
Domagoj Vrsaljko, zamjenik člana, doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor, član i doc. dr. sc. 
Helena Otmačić Ćurković, zamjenik člana. 
Ad. 3. b. 1. 
Natječaj za Rektorovu nagradu za akademsku godinu 2016./2017. raspisan je dana 25. 
veljače 2017. Studenti koji će se prijaviti za natječaj dužni su do 28. travnja 2017. do 16 sati 
prijaviti rad na za to predviđenim mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, te isti dan 
do 12 sati dostaviti ispis cijelog rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka 
u pisarnicu Fakulteta. 
Ad. 3. b. 2. 
Dan otvorenih vrata Fakulteta održan je u petak, 17. veljače 2017. od 10 do 15 sati. 
Ad. 3. b. 3. 
Od 7. do 10. veljače 2017. Fakultet je u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost 
"Profesionalne aspiracije prema STEM zanimanjima tijekom osnovne škole“ JOBSTEM 
posjetilo 349 učenika šestih razreda iz osam osnovnih škola. 
Ad. 3. b. 4. 
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima 
preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te 
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u 
Zagrebu za ak. god. 2016./2017. Prijave na Natječaj traju od 15. veljače do 5. ožujka2017. 
Ad. 3. b. 5. 
U petak 17. veljače 2017. u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predstavljena je web 
aplikacija Forum stipendija. 
Ad. 3. b. 6. 
Dana 22. veljače 2017. održana je u Računalnoj učionici Fakulteta u suradnji s Državnom 
zavodom za intelektualno vlasništvo radionica za studente diplomskog i 
poslijediplomskog studija pod nazivom: Pronalaženje i iskorištavanje informacija o 
intelektualnom vlasništvu. 
Ad. 3. b. 7. 
Obrađena je on-line anketa za procjenu rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 
2016./2017. 
Ad. 3. b. 8. 
Dana 27. siječnja 2017. Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost prihvatio je 
financiranje projekta Razvoj biokompatibilnih materijala na temelju hidroksiapatita za 
primjenu u inženjerstvu koštanog tkiva s natječajnog roka Istraživački projekti 09-2014., 
voditelja projekta prof. dr. sc. Hrvoja Ivankovića. 
Ad. 3. b. 9. 
Dana 23. prosinca 2016. otvoren je natječaj za potporu Moja prva suradnja Fonda 
"Jedinstvo uz pomoć znanja". 
Ad. 3. b. 10. 
Početkom veljače 2017. svoje boravke u zimskom semestru ak. god. 2016./2017. na 
Fakultetu završili su strani studenti: Ayeon Kim s Chonnam National Universtity iz 
Gwangjua, Južna Koreja, Boris Politov i Anastazija Maklakova s Federal University of 



Ural, Ekaterinburg, Rusija te Marek Šenkyr s Brno University of Technology, Faculty of 
Chemistry, Češka. 
Ad. 3. b. 11. 
U ljetnom semestru ak. god. 2016./2017. na Fakultetu će boravit studenti Safiye Gulec s 
Kocaeli University, Faculty of Engineering, Turska; Andreas Franz s Åbo Akademi 
University, Finska te Roland Prajda s University of Pannonia, Veszprem, Mađarska. Svi su 
stigli putem potpisanih sporazuma Erasmus+. 
Ad. 3. b. 12. 
Preko programa CEEPUS III, mreže Education of modern analytical and bioanalytical 
methods na Fakultetu će kod prof. dr. sc. Sanje Martinez.tri mjeseca boraviti Bojana 
Knežević, studentica s Univerziteta u Podgorici, 
Ad. 3. b. 13. 
Devet studenata Fakulteta odlazi na studijske boravke te još desetak na stručnu praksu 
putem programa Erasmus+. Studentica Mia Zaračko odlazi na Nicolaus Copernicus 
University of Torun, Poljska putem programa CEEPUS III. 
Ad. 3. b. 14. 
Predana je Izjava o fiskalnoj odgovornosti Fakulteta. 
Ad. 3. c 1. 
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o održanom 
znanstveno-stručnom skupu Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih 
simulacija u kemijskoj procesnoj industriji. 
Ad. 3. c 2. 
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić obavijestila je članove Fakultetskog vijeća o Danu inženjera 
Republike Hrvatske kojeg Hrvatski inženjerski savez organizira u suradnji s Akademijom 
tehničkih znanosti Hrvatske u četvrtak, 2. ožujka 2017. u 12 sati na Šumarskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. 
Ad. 3. c 3. 
Rok za predaju sažetaka za 25. Skup kemičara i kemijskih inženjera je 28. veljače 2017. 
Ad. 3. c. 4. 
Dana 9. veljače 2017. Odlukom dekana, uz suglasnost Zaposleničkog vijeća, stavljen je van 
snage Pravilnik o odgovornosti zaposlenika za povrede radne dužnosti iz 2007. Navedena 
Odluka je istog dana objavljena na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Fakulteta i 
stupila je na snagu 17. veljače 2017. U slučaju povrede radne obveze zaposlenika 
primjenjivati će se odredbe Zakona o radu. 
 
Ad. 4. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu predlaže prof. dr. sc. 
ĐURĐU VASIĆ-RAČKI (u mirovini) za izbor u počasno zvanje professor emeritus. 
Za izbor predloženika prof. dr. sc. Đurđe Vasić-Rački u počasno zvanje professor emeritus 
predlaže se Povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, akademik Marin Hraste, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Željko 
Knez, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. a. 
Doc. dr. sc. VERONIKA KOVAČ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području prirodnih znanosti, polje kemija propisane člankom 32. st. 3. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (čl. 1. točka 1. – prirodne znanosti, NN 
br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 



Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru doc. dr. sc. Veronike Kovač u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik. 
Ad. 5. b. 1. 
Dr. sc. VILKO MANDIĆ, viši asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
u području prirodnih znanosti, polje kemija propisane člankom 32. st. 2. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u 
znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (čl. 1. točka 1. – prirodne znanosti, NN 
br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru dr. sc. Vilka Mandića u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik. 
Ad. 5. b. 2. 
Dr. sc. NEVEN SMREČKI, asistent Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija propisane člankom 32. st. 2. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 
Nacionalnog vijeća za znanost (čl. 1. točka 1. – prirodne znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 
138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru dr. sc. Nevena Smrečkog u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik. 
 
Ad. 6. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje asistent u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i 
organsku kemijsku tehnologiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Zlata Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1. 
U postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa na razvojnom radnom mjestu 
I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za elektrokemiju Fakulteta, odabire se kandidatkinja Dajana Mikić, 
mag. appl. chem. 
Ad. 7. 2. 
U postupku izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa na razvojnom radnom mjestu 
I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Kemijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale Fakulteta, odabire 
se kandidatkinja Katarina Mužina, mag. ing. cheming. 
 
Ad. 8. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Modeliranje i optimizacija 
procesa kontinuiranog katalitičkog reformiranja benzina s ciljem povećanja proizvodnje 
vodika i smanjenja energetskih potreba postrojenja“ u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa i predloženi 



mentor I i mentor II doktorskog rada pristupnika mr. sc. Saše Polovine, zaposlenog u STSI 
– Integrirani tehnički servisi d.o.o., Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Elektrokemijska sinteza nanokompozita 
grafen/vodljivi polimer i njegova primjena u superkondenzatorima“ pristupnice 
Gabrijele Ljubek, mag. ing. cheming., asistentice Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Mandić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. 
sc. Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Palma Orlović-Leko, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Željka Petrović, viša znanstvena suradnica 
Instituta Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentore doktorskog rada predloženi su izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i izv. prof. 
dr. sc. Palma Orlović-Leko, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – 
mentor II. 
 
Ad. 10. 
Prihvaća se tema završnog specijalističkog rada pod nazivom „Mogućnosti prerade 
biomase za proizvodnju hidroobrađenog biljnog ulja kao goriva“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, pristupnice Ivane Čović Knezović, dipl. ing., 
zaposlene u INA Industrija nafte d.d., Zagreb. 
Za mentora završnog specijalističkog rada imenuje se prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2016./2017. za 
preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Prihvaća se Godišnja Samoanaliza Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13. 
Prihvaća se Pravilnik o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva. 
 
Ad. 14. 
Prihvaća se izvješće o izvršenju Financijskog plana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2016. godinu. 
 
Ad. 15. 
206. redovita sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u četvrtak, 27. travnja 2017. 


