
 
 
Dnevni red za 214. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 213. redovite sjednice Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
održane 26. veljače 2018. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-

nastavno zvanje i radno mjesto:  
1. Prof. dr. sc. EMI GOVORČIN BAJSIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko 
inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za polimerno inženjerstvo i 
organsku kemijsku tehnologiju 

4. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku 
izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: 

1. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju 
materijala u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju 

3. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u 
Zavodu za analitičku kemiju 

4. Za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo ili temeljne tehničke znanosti u Zavodu za 
tehnologiju nafte i petrokemiju 

5. Za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docenta u području prirodnih znanosti, polje 
kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za elektrokemiju 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u znanstveno zvanje: 

a) na vlastiti zahtjev: 
1. Dr. sc. TATJANA TOMIĆ, zaposlena u INA Industrija nafte d.d. Zagreb 

za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih 
znanosti, polje kemija  

b) na traženje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu: 

1. Izv. prof. dr. sc. LIDIJA BARIŠIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
u području prirodnih znanosti, polje kemija 

c) na traženje Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 
1. Izv. prof. dr. sc. PALMA ORLOVIĆ-LEKO, Rudarsko-geološko-naftni 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 
grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu 



6. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za                               
izbor u znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Dr. sc. PETAR KASSAL, poslijedoktorand Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje 
kemija  

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

1. IVANA SOKOL, mag. appl. chem., za izbor na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje 
kemija u Zavodu za organsku kemiju 

2. JOSIPA PAPAC, mag. ing. oecoing., za izbor na razvojno radno mjesto 
u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku 
kemijsku tehnologiju 

3. SENA JORGIĆ, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje 
kemija u Zavodu za organsku kemiju 

4. IVANA ŠOIĆ, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

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

1. Za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i radnom mjestu 
asistenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

9. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. IGOR NEŽIĆ, dipl. ing., zaposlen u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb 
10. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. IGOR NEŽIĆ, dipl. ing., zaposlen u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb 
11. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. INES CINDRIĆ, dipl. ing., viši predavač, Veleučilište u Karlovcu 
12. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. MORANA ČESNIK, mag. ing. oecoing., asistentica doktorandica 

zaposlena na EU projektu “Carbazymes” 
13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. LEONARD BAUER, mag. ing. cheming., asistent – doktorand Hrvatske 

zaklade za znanost 
2. ANTONIA RESSLER, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
14. Prijedlog dopune Izvedbenog plana nastave za preddiplomski studij 

Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

15. Dopuna prijedloga Plana izrade završnih i diplomskih radova za 
akademsku godinu 2017./2018. 

16. Naknadne prijave studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za teme završnih i diplomskih 
radova za akademsku godinu 2017./2018. 

17. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli Nagrade Ivan 
Plotnikov Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu  

18. Razno 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 214. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 26. ožujka 2018. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 213. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 26. veljače 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 8. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 
(2017./2018.) održanoj 27. veljače 2018. izbor: 
1. Prof. dr. sc. SANJE LUČIĆ BLAGOJEVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala; 

2. Prof. dr. sc. ALEKSANDRE SANDER, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi; 

3. Izv. prof. dr. sc. ZVJEZDANE FINDRIK BLAŽEVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo;  

4. Izv. prof. dr. sc. MARIJANE HRANJEC, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija; 

5. Izv. prof. dr. sc. MARIJE VUKOVIĆ DOMANOVAC, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 2. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 26. veljače 2018., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo ili 
temeljne tehničke znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. 
Ad. 2. a. 3. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 26. veljače 2018., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna 
kemija u Zavodu za elektrokemiju. 
Ad. 2. a. 4. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 20. ožujka 2018., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i radnom mjestu 
asistenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Ad. 2. a. 5. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 9. sjednici, održanoj 13. ožujka 2018., donio 
Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak. 
god. 2017./2018.  
Ad. 2. a. 6. 



Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 9. sjednici, održanoj 13. ožujka 2018., donio 
Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Andrija Mohorovičić" za ak. 
god. 2017./2018. 
Ad. 2. a. 7. 
Dana 27. veljače 2018. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i Institut textile et chimique de Lyon potpisali su ugovor o razmjeni studenata. 
Ad. 2. b. 1. 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao je dana 28. veljače 2018. 
natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018.  
Ad. 2. b. 2. 
Dana 12. ožujka 2018. objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba 
HKO-a na razini visokog obrazovanja" Rok za prijavu je do 4. lipnja 2018. 
Ad. 2. b. 4. 
Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu je na 4. sjednici Skupštine održanoj 
27. veljače 2018. donijela Odluku o raspisivanju Natječaja za sufinanciranje studentskih 
programa za 2018. godinu. 
Ad. 2. b. 5. 
U sklopu STEM Discovery week 2018. koji se održava od 23. do 29. travnja 2018. je 
prijavljena radionica voditelja doc. dr. sc. Domagoja Vrsaljka “Introduction to 3D 
printing”, koja će se održati 24. travnja 2018. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 7. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je natječaj za sufinanciranje znanstveno-
istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-mađarske suradnje u trajanju od 1. 
siječnja 2019. do 31. prosinca 2020. godine. 
Ad. 2. b. 8. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je zajedno sa 
Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Međunarodnom federacijom za okoliš i 
zdravlje (IFEH) te mrežom drugih institucija iz Hrvatske i inozemstva, suorganizator 1. 
međunarodne studentske GREEN konferencije koja će se, povodom Međunarodnog 
dana bioraznolikosti, održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, od 17. do 18. 
svibnja 2018.  
Ad. 2. b. 9. 
Od 7. do 12. svibnja 2018. održat će se 9. Zagrebački energetski tjedan s porukom „Razvoj 
ne želimo zaustaviti, ali onečišćenje možemo“. 
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu završnih radova. 
Ad. 2. c. 2.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu diplomskih radova. 
Ad. 2. c. 3.  
Poništava se prijava studenta Daria Mirića za temu završnog rada pod naslovom: 
Razdvajanje azeotropnih smjesa promjenom tlaka/ Separation of azeotropic mixtures by 
changing pressure, preddiplomskih studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018.. 
 
Ad. 3. 
Prof. dr. sc. EMI GOVORČIN BAJSIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-



nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju 
materijala.  
 
Ad. 4.  
Ad. 4. 1.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za 
tehnologiju nafte i petrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Srećko Tomas, Prehrambeno-tehnološki fakultet 
Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. 
Ad. 4. 2.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjestu redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u 
Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. 
dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 4. 3.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjestu redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za 
analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. emerita Marija Kaštelan-Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Nives Galić, Prirodoslovno-matematički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 4. 4.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i razvojno 
radno mjestu docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo ili 
temeljne tehničke znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 4. 5.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i razvojno 
radno mjesto docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija 
u Zavodu za elektrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. 
emerita Mirjana Metikoš-Huković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Tajana Preočanin, Prirodoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. a. 1. 
Dr. TATJANA TOMIĆ, zaposlena u INA Industrija nafte d.d. Zagreb, 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, 101/14 i 60/15) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog 
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (čl. 1. točka 1. - prirodne 
znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11 i 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru dr. sc. Tatjane Tomić u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik. 
Ad. 5. b. 1. 
Izv. prof. dr. sc. LIDIJA BARIŠIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija propisane člankom 32. st. 4. 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, 101/14 i 60/15) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena 
zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (čl. 1. točka 
1. - prirodne znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11 i 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru izv. prof. dr. sc. Lidije Barišić u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik. 
Ad. 5. c. 1. 
Izv. prof. dr. sc. PALMA ORLOVIĆ-LEKO, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom 
inženjerstvu, propisane člankom 32. st. 4. 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, 101/14 i 60/15) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog 
vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ((čl. 14. i čl. 15. - tehničke 
znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11 i 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog 
inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i 
grafičke tehnologije radi donošenja odluke o izboru izv. prof. dr. sc. Palme Orlović-Leko u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
 
Ad. 6. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika dr. sc. Petra Kassala, poslijedoktoranda Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Steinberg, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 
Stjepan Milardović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
doc. dr. sc. Nikola Sakač, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1. 
IVANA SOKOL, mag. appl. chem., izabire se na razvojno radno mjesto u suradničkom 
zvanju (radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, 
znanstveno polje kemija, u Zavodu za organsku kemiju, na određeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom. 
Ad. 7. 2. 
JOSIPA PAPAC, mag. ing. oecoing., izabire se na razvojno radno mjesto u suradničkom 
zvanju (radno mjesto I. vrste) asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 
tehnologiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 7. 3. 



SENA JORGIĆ, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
(radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, 
u Zavodu za organsku kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 7. 4. 
IVANA ŠOIĆ, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju (radno 
mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, u Zavodu za elektrokemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom. 
 
Ad. 8. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničkom zvanju i radnom mjestu 
asistenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 9. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 
doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj i optimizacija procesa sušenja aktivne 
farmaceutske supstance u sušioniku s raspršivanjem“ u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi, pristupnika 
Igora Nežića, dipl. ing. zaposlenog u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 10. 
Razvoj i optimizacija procesa sušenja aktivne farmaceutske supstance u sušioniku s 
raspršivanjem“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
mehanički, toplinski i separacijski procesi, pristupnika Igora Nežića, dipl. ing. zaposlenog 
u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb, u sastavu:  prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, 
prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Tomislav Penović, znanstveni suradnik, zaposlen u PLIVA Hrvatska 
d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 11. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Fotokataliza 
organskih tvari primjenom titanova(IV) oksida modificiranog bojilima i pigmentima“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija pristupnice Nives 
Cindrić, dipl. ing., viša predavačica Veleučilišta u Karlovcu, u sastavu: prof. dr. sc. Silvana 
Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ivana Grčić, Geotehnički 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Matematičko modeliranje i 
optimizacija enzimskih kaskada za sintezu industrijski vrijednih produkata“ 
(Mathematical modelling and optimization of enzymatic cascades for the synthesis of 
industrially valuable products), u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo i predložena mentorica doktorskog rada 
pristupnice pristupnice Morane Česnik, mag. ing. oecoing, asistentice doktorandice 
zaposlena na EU projektu “Carbazymes. 



Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13. 
Ad. 13. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Priprava visokoporoznog biorazgradivog i 
biokompatibilnog materijala na temelju supstituiranog hidroksiapatita“, pristupnika 
Leonarda Bauera, mag. ing. cheming., asistenta – doktoranda Hrvatske zaklade za 
znanost, u sastavu: 
Izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marica Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I doc. dr. sc. Inga Marijanović, Prirodoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad.13. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Biomaterijali na temelju kitozana i hidroksiapatita 
supstituiranog metalnim ionima za primjene u tkivnom inženjerstvu” pristupnice 
Antonije Ressler, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I, doc. dr. sc. 
Inga Marijanović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – mentor II, 
prof. dr. sc. Juraj Šipušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Zdravko Schauperl, Fakultet strojarstva i brodogradnje sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 14. 
Prihvaća se dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2017./2018. za 
preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 15. 
Ad. 15. a. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prihvatilo je naknadno predložene teme završnih radova za akademsku godinu 
2017./2018. 
Ad. 15. b. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prihvatilo je naknadno predloženu temu diplomskog rada za akademsku godinu 
2017./2018.  
 
Ad. 16. 
Ad. 16. a. 
Prihvaćaju se naknadne prijave studenata za teme završnih radova preddiplomskih 
studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
akademsku godinu 2017./2018. 
Ad. 16. b. 
Prihvaćaju se naknadne prijave studenata za teme diplomskih radova diplomskih studija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 
godinu 2017./2018. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli Nagrade Ivan Plotnikov Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 


