
 
 
Dnevni red za 215. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 214. redovite sjednice Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
održane 26. ožujka 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 

2. Doc. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku 
kemijsku tehnologiju 

3. Doc. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i 
energetiku 

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 prirodnih znanosti, 
polje kemija, grana analitička kemija u Zavodu za analitičku kemiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i razvojno radno 
mjesto docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu 
za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale 

5. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za                                   
izbor u naslovno nastavno zvanje na traženje Sveučilišta u Zagrebu: 

1. IVANA CETINA, dipl. ing., zaposlena u Ministarstvu obrane Republike 
Hrvatske za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Vojno inženjerstvo i Vojno 
vođenje i upravljanje 

2. Dr. sc. DRAGUTIN TUŠEK, zaposlen u Ministarstvu obrane Republike 
Hrvatske za izbor u naslovno nastavno zvanje predavač u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Vojno inženjerstvo i Vojno 
vođenje i upravljanje 

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

a) na traženje Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:  
1. Prof. dr. sc. FRANKICA KAPOR, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke 
znanosti 

b) na vlastiti zahtjev: 
1. Dr. sc. KARMEN MARGETA, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 

savjetnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke 
znanosti 

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

1. FILIP BRLEKOVIĆ, mag. ing. cheming., za izbor na razvojno radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za anorgansku kemijsku 
tehnologiju i nemetale  

9. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
suradničko zvanje i radno mjesto po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u 
Zagrebu: 

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, na određeno 
vrijeme 

10. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR. SC. -10) 
1. ŠIMO KORDIĆ, dipl. ing., zaposlen u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb 
11. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. ŠIMO KORDIĆ, dipl. ing., zaposlen u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb 
12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. ANDREA BISTROVIĆ, mag. appl. chem., asistentica – doktorandica 

Hrvatske zaklade za znanost 
13. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. MARKO RACAR, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
14. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima studiranja na 

poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

15. Raspis natječaja za upis na poslijediplomski doktorski studij Kemijsko 
inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 

16. Prijedlog Odluke o visini naknade troškova studiranja na 
poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 

17. Prijedlog Izvedbenog programa izbornih kolegija za izvođenje nastave u 
sklopu sporazuma Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i Instituta textile et chimique de Lyon za 
akademsku godinu 2018./2019. 

18. Kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 



19. Termini polaganja završnih i diplomskih ispita u akademskoj godini 
2017./2018. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

20. Raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2018./2019. 

21. Prijedlog Pravilnika o dodjeli potpora za poticanje poduzetništva u STEM 
području 

6. Razno



 
Izvadak iz Zapisnika 215. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. travnja 2018. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 214. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 26. ožujka 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 28. ožujka 2018., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 
grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za anorgansku kemijsku 
tehnologiju i nemetale. 
Ad. 2. a. 2. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 28. ožujka 2018., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Ad. 2. a. 3. 
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 4. sjednici održanoj 5. travnja 2018. Odluku da se izv. prof. dr. sc. Palma 
Orlović-Leko, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izabire u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo. 
Ad. 2. a. 4. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o odobrenju pokretanja postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 
- Matiju Cvetnića, mag. ing. cheming., s temom: „Modeliranje fotooksidacijske 

razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi“; 
- Irenu Ivanišević, dipl. ing., s temom: „Sinteza i karakterizacija nanočestica srebra 

pogodnih za ispis tintnim pisačem“. 
Ad. 2. a. 5. 
Andrea Bistrović, mag. appl. chem., asistentica – doktorandica Hrvatske zaklade za 
znanost nova je stipendistica, dvanaestog po redu, L'Oréal - UNESCO-ova Nacionalnoga 
programa stipendiranja "Za žene u znanosti". 
Ad. 2. b. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu je potvrdio posebnu upisnu kvotu za preddiplomske studije 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za Hrvate izvan 
Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019.  
Ad. 2. b. 2. 
Dana 12. ožujka 2018. objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Provedba 
HKO-a na razini visokog obrazovanja" (bespovratna sredstva Europskog socijalnog 
fonda). Rok za prijavu je do 4. lipnja 2018. 
Ad. 2. b. 3. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prihvaća prijedlog 
pokretanja Programa cjeloživotnog obrazovanja. 
Ad. 2. b. 4. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu daje suglasnost za 
prijavu na projekt „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja". 



Ad. 2. b. 5. 
Na Sveučilišnom prvenstvu grada Zagreba održanom 7. i 8. travnja 2018., stolnoteniska 
ekipa Fakulteta u sastavu: Horvat Anamarija, Gojun Martin, Stojanović Matija, Tonković 
Juraj i Varga Dominik osvojila je prvo mjesto u ekipnom dijelu natjecanja. 
Ad. 2. b. 6. 
Otvorena su  dva natječaja od strane HRZZ-a; „Tenure Track Pilot program“ te „Potpora 
istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”.  
Ad. 2. b. 7. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je otvorilo Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-
francuskih znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo 
Hubert Curien za razdoblje 2019. - 2020.; rok za prijavu je 29. lipnja 2018. 
Ad. 2. b. 8. 
Dana 11. travnja 2018. objavljeni su rezultati Natječaja za mobilnost studenata u svrhu 
studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1, za akademsku 
godinu 2018./2019. 
Ad. 2. b. 9. 
Dana 16. travnja 2018. održan je stručni posjet sa Universite de Haute Alsace, École 
nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu). 
Ad. 2. b. 10. 
Dana 9. travnja 2018. je proveden posjet Stručnog povjerenstva za provođenje postupka 
reakreditacije poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studijskog programa 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 11. 
Dana 13. travnja 2018. održana je prezentacija Ininog pripravničkog programa Grow na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 12. 
Rok za prijavu na 1. međunarodnu studentsku GREEN konferenciju produljen je do 23. 
travnja 2018. 1. Međunarodna studentska GREEN konferenciju održat će se na 
Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, od 17. do 18. svibnja 2018.  
Ad. 2. b. 13. 
Sveučilišta u Zagrebu dana 19. travnja 2018. donio je Odluku o raspodjeli sredstava za 
namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu 
u Zagrebu u 2018. godini. 
Ad. 2. b. 14. 
Povjerenstvo za promicanje imena Fakulteta na sastanku održanom 16. travnja 2018. 
godine za grafičko rješenje (logotip) obilježavanja stogodišnjice Fakulteta (1919.-
2019.)  jednoglasno je izabralo rješenje Zdenka Blažekovića. 
Ad. 2. c. 1. 
Prof. dr. sc. Sandra Babić izvijestila je članove Fakultetskog vijeća održanom XVI. 
Festivalu znanosti. 
Ad. 2. c. 2. 
Od 14. do 16. svibnja 2018. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu  održat će se Business week – tjedan samozapošljavanja u organizaciji 
Studentske sekcije Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. c. 3. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu završnih radova. 
Ad. 2. c. 4.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu diplomskih radova. 
 
Ad. 3. 
Ad. 3. 1. 



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. 3. 2.  
Doc. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, 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 izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 3. 3. 
Doc. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, 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 izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo. 
 
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 prirodnih znanosti, polje kemija, 
grana analitička kemija u Zavodu za analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. emerita Mirjana Metikoš-Huković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta 
u Splitu. 
Ad. 4. 2.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjestu docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala u Zavodu za anorgansku kemijsku tehnologiju 
i nemetale. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Hrvoje Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Zdravko Schauperl, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. 1. 



Sukladno zahtjevu Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku 
davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnice satnice Ivane Cetina, dipl. ing., 
zaposlene u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, za izbor u naslovno nastavno 
zvanje predavač u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, 
u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Livio Racané, Tekstilno-
tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 5. 2. 
Sukladno zahtjevu Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku 
davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika pukovnika dr. sc. Dragutina Tušeka 
zaposlenog u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, za izbor u naslovno nastavno 
zvanje predavač u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje, 
u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Livio Racané, Tekstilno-
tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Dr. sc. PETAR KASSAL, poslijedoktorand 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, 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. Petra Kassala u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. a. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice prof. dr. sc. Frankice Kapor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja 
Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Zlata Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Božidar Matijević, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. b. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Karmen Margeta, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Zvonimir Glasnović, 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. Nataša Zabukovec Logar, Kemijski inštitut Ljubljana, Slovenia. 
 
Ad. 8. 
FILIP BRLEKOVIĆ, mag. ing. cheming., 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 anorgansku kemijsku tehnologiju i 
nemetale, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 



Ad. 9. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisat će se natječaj za izbor jednog 
izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 
tehnologiju, na određeno vrijeme. 
Za provedbu natječaja  imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. 
Hrvoje Kušić, 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. 10. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 
doktorskog rada pod naslovom: „Mikronizacija dronedaron hidroklorida u spiralno 
strujnom mlinu“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
mehanički, toplinski i separacijski procesi, pristupnika Šime Kordića, dipl. ing. 
zaposlenog u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 11. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Fotokataliza Imenuje 
se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Mikronizacija dronedaron 
hidroklorida u spiralno strujnom mlinu“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi, pristupnika Šime Kordića, 
dipl. ing. zaposlenog u PLIVA Hrvatska d.o.o., Zagreb, u sastavu: doc. dr. sc. Krunoslav 
Žižek, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik 
Povjerenstva, doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mladen Brnčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza novih 
biološki aktivnih halogeniranih hibrida bicikličkih heterocikla i 1,2,3-triazola“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, pristupnice Andree 
Bistrović, mag. appl. chem., asistentice – doktorandice Hrvatske zaklade za znanost, u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Marijana 
Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Miroslav Bajić, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Primjena membranskih 
postupaka za obradu i oporabu otpadne vode postrojenja za preradu životinjskih 
nusproizvoda“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita 
okoliša u kemijskom inženjerstvu i predloženi mentor doktorskog rada pristupnika 
Marka Racara, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 14. 
Prihvaća se prijedlog o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju iznosa naknade troškova 
studiranja poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena 
kemija Fakulteta (Klasa: 602-14/17-01/1, Urbroj: 251-373-5-17-2) od 28. travnja 2017. 

 
Ad. 15. 



Odobrava se raspis Natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 
 
Ad. 16. 
Fakultetsko vijeće donosi Odluku visini naknade troškova studiranja na 
poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2018. 2019. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se prijedlog Izvedbenih programa nastavnika izbornih kolegija za izvođenje 
nastave u sklopu sporazuma Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i Instituta textile et chimique de Lyon za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Ad. 18.  
Prihvaća se kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Ad. 19. 
Prihvaćaju se termini prijava i obrana završnih i diplomskih ispita u redovitom ljetnom i 
jesenskom ispitnom roku za akademsku godinu 2017./2018. Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu . 
 
Ad. 20. 
Utvrđuje se raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
 
Ad. 21. 
Prihvaća se Pravilnik o dodjeli potpora za poticanje poduzetništva u STEM području. 
 
Ad. 22. 
Dana 18. svibnja 2018. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu prof. J. Jay Liu, Department of Chemical Engineering, Pukyong National 
Univeristy, Busan, Korea, održat će javno predavanje. 
 


