
 
Dnevni red za 216. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 215. redovite sjednice Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
održane 23. travnja 2018. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Suglasnost o izradi zajedničkog sveučilišnog preddiplomskog i 

diplomskog studija „Inženjerstvo tehničkih materijala“ 
4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-

nastavno zvanje i radno mjesto: 
1. Izv. prof. dr. sc. DRAGANA MUTAVDŽIĆ PAVLOVIĆ, 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 u Zavodu za analitičku kemiju 

2. Izv. prof. dr. sc. ELVIRA VIDOVIĆ, 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 u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju 

5. 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 području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
grana elektroenergetika u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje 
procesa 

2. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo 

3. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
docenta u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana 
numerička matematika u Zavodu za matematiku 

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

1. Dr. sc. IVAN MOHLER, poslijedoktorand Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo 

2. Dr. sc. KARMEN MARGETA, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke 
znanosti 

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

1. IVANA ŽIVKOVIĆ, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10) 
1. ANDREA BISTROVIĆ, mag. appl. chem., asistentica – doktorandica 

Hrvatske zaklade za znanost 
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada  
1. ANDREA BISTROVIĆ, mag. appl. chem., asistentica – doktorandica 

Hrvatske zaklade za znanost 
10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada  



1. Mr. sc. ALEN HADŽIĆ, zaposlen u Zagrebačkom holdingu d.o.o., Zagreb 
2. MARIN KOVAČIĆ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02) 
1. LEONARD BAUER, mag. ing. cheming., asistent – doktorand Hrvatske 

zaklade za znanost 
12. Nastavno opterećenje u akademskoj godini 2017./2018. Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
13. Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. za: 
a) Preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 
b) Diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 
14. Izmjene plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu 
15. Prijedlog Pravilnika o sustavu cjeloživotnog obrazovanja Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
16. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 216. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 28. svibnja 2018. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 215. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. travnja 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 11. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 
(2017./2018.) održanoj 15. svibnja 2018. izbor prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić 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. 2. a. 2. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je na 11. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 
(2017./2018.) održanoj 15. svibnja 2018., Odluku o dodjeli počasnog zvanja i titule 
professor emetius prof. dr. sc. Laszlu Siposu. 
Ad. 2. a. 3. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 8. sjednici održanoj 7. 
svibnja 2018. izbor:  
- doc. dr. sc. HRVOJA KUŠIĆA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu 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; 

- doc. dr. sc. DOMAGOJA VRSALJKA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog 
profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
termodinamiku, strojarstvo i energetiku. 

Ad. 2. a. 4. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polje kemije donio je na svojoj 5. sjednici 
održanoj 13. travnja 2018. Odluku da se: 
- izv. prof. dr. sc. DRAGANA MUTAVDŽIĆ PAVLOVIĆ, Fakultet kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti, polje kemija; 

- izv. prof. dr. sc. LIDIJA BARIŠIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području prirodnih 
znanosti, polje kemija; 

- dr. sc. IRENA ĐAPIĆ, poslijedoktorandica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija; 

- dr. sc. TATJANA TOMIĆ, zaposlena u INA Industrija nafte d.d. Zagreb izabire u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija. 

Ad. 2. a. 5. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 17. svibnja 2018., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za izbor: 
- jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u 

području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika u Zavodu 
za mjerenja i automatsko vođenje procesa; 

- jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i 
organsku kemijsku tehnologiju; 

- jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području 
prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju; 



- ednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području 
prirodnih znanosti, polje matematika, grana numerička matematika u Zavodu za 
matematiku. 

Ad. 2. a. 6. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o odobrenju pokretanja postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 
- Anu Petračić, mag. ing. cheming., s temom: „Niskotemperaturna eutektička otapala u 

proizvodnji biodizela iz održivih sirovina“; 
- Anamariju Mitar, mag. ing. cheming., s temom: „Intenzifikacija prijenosa tvari u 

sustavima kapljevina-kapljevina i krutina-kapljevina primjenom ekološki 
prihvatljivih otapala i nanosuspenzija“; 

- Moranu Česnik, mag. ing. oecoing, s temom: „Mathematical modelling and 
optimization of enzymatic cascades for the synthesis of industrially valuable 
products“ (Matematičko modeliranje i optimizacija enzimskih kaskada za sintezu 
industrijski vrijednih produkata). 

Ad. 2. a. 7. 
Osniva se Istraživački laboratorij za korozijsko inženjerstvo i površinsku zaštitu u okviru 
Zavoda za elektrokemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. Izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, imenuje se za voditeljicu 
Istraživačkog laboratorija za korozijsko inženjerstvo i površinsku zaštitu. 
Ad. 2. a. 8. 
Dana 14. svibnja 2018. objavljen je Natječaj za dodjelu potpore za poticanje poduzetništva 
u STEM područjima (prema engl. science, tehnology, engineering & mathematics; hrv. 
prirodoslovlje, informatika, tehnika i matematika) „E-STEM“ ili „Entrepreneurship in 
STEM“. 
Ad. 2. a. 9. 
U okviru obilježavanja 25. godišnjice Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, dana 7. 
svibnja 2018. ispred Doma Akademije otkrivena je bista prof. dr. sc. Jurja Božičevića. 
Ad. 2. a. 10. 
Dana 23. svibnja 2018. na Fakultetu je predstavljena knjižica iz edicije Istaknuti profesori 
o prof. dr. sc. Vjeri Marjanović Krajovan. 
Ad. 2. a. 11. 
Na Tehnologijadi 2018. koja je održana u Trogiru od 7. do 13. svibnja 2018., studenti 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu su sedmi put 
zaredom osvojili naslov ukupnog pobjednika. 
Ad. 2. b. 1. 
Prihvaćaju se o uvjeti upisa i razredbenog postupka za diplomske studije Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2018./2019. 
Ad. 2. b. 2. 
Prihvaća se prijedlog Rang-liste studenata prijavljenih na natječaj za dodjelu Rektorove 
nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017/2018. u kategoriji: 
a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora); 
b) Nagrada za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora). 
Ad. 2. b. 3. 
Prihvaćaju se uvjeti prijelaza studenata na preddiplomske studije Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 4. 
Ukida se indeks kao službena studentska isprava na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, počevši od akademske godine 2018./2019. 
Ad. 2. b. 5. 
Prihvaća se izmjena rasporeda ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 
godinu 2018./2019. 
Ad. 2. b. 6. 



Upisi pristupnika u prvu godinu preddiplomskih studija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2018./2019. (ljetni 
upisni rok) provodit će se u periodu od 19. do 20. srpnja 2018. 
Ad. 2. b. 7. 
Fakultetsko vijeće prihvatilo je dodatnu prijavu studenata Tina Takača za temu završnih 
radova preddiplomskih studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 
Ad. 2. b. 8. 
Dana 3. svibnja 2018. je otvoren natječaj "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i 
inovacije", ciljan na projekte suradnje znanstvenih institucija s gospodarskim sektorom 
uz njihovo obavezno sufinanciranje. Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je 2. 
srpnja 2018. 
Ad. 2. b. 9. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je otvorilo Natječaj za sufinanciranje znanstveno-
istraživačkih projekata u sklopu hrvatsko-srpske suradnje za razdoblje 2019. - 2020.; rok 
za prijavu je 20. lipnja 2018. 
Ad. 2. b. 10. 
Dana 24. svibnja 2018. Sveučilište u Zagrebu je otvorilo 1. krug Natječaja za mobilnost 
studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2018./2019.  
Ad. 2. b. 11. 
Prihvaća se raspodjela sredstava za kratkoročnu financijsku potporu istraživanju za 2018. 
godinu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 12. 
Od 17. do 18. svibnja 2018. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održana je 1. 
međunarodna studentska GREEN konferencija kojoj je Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta suorganizator.  
Ad. 2. c. 1. 
Studentica Nives Topalović, izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o održanom 
Business week – tjedan samozapošljavanja.  
Ad. 2. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjene tema za izradu završnog rada. 
Ad. 2. c. 3. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu diplomskih radova. 
Ad. 2. c. 4. 
Prof. dr. sc. Marko Rogošić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o projektu VIRTULAB. 
Ad. 2. c. 5. 
Prof. dr. sc. Marko Rogošić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da će se manifestacija 
pod nazivom Raw Materials University Day, održati 14. lipnja 2018. na Sveučilištu u 
Zagrebu. 
 
Ad. 3. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prihvaća poziv 
Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za sudjelovanjem u izradi zajedničkog 
sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija „Inženjerstvo tehničkih materijala“. 
 
Ad. 4.  
Ad. 4. 1.  
Izv. prof. dr. sc. DRAGANA MUTAVDŽIĆ PAVLOVIĆ, 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 području 
prirodnih znanosti, polje kemija. 
Ad. 4. 2.  
Izv. prof. dr. sc. ELVIRA VIDOVIĆ, 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 području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. 1. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektroenergetika u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
Za člana Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja imenuje se prof. dr. sc. Ante Jukić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 5. 2.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjestu izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 
u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Gordana Matijašić, 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. Mladen Brnčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 5. 3.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjestu mjesto docenta u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana 
numerička matematika u Zavodu za matematiku. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Ivica Gusić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. 
sc. Miroslav Jerković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i doc. dr. sc. Zvonimir Bujanović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika dr. sc. Ivana Mohlera, poslijedoktoranda Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Nenad 
Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 
Vanja Kosar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Tomislav Rolich, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 2. 
Mijenja se Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 640-03/18-02/7, Ur. broj: 251-373-5-18-3) od 25. travnja 
2018., tako što se umjesto prof. dr. sc. Nataše Zabukovec Logar, Kemijski inštitut 
Ljubljana, Slovenia, imenuje prof. dr. sc. Venčeslav Kaučič, National Institute of 
Chemistry, Ljubljana, Slovenia, za trećeg člana Stručnog povjerenstva, 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. 
 
Ad. 7. 
IVANA ŽIVKOVIĆ, mag. ing. cheming., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
(radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu na određeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 8. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 
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. 
 
Ad. 9. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 Zagreb. 
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 1.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj okolišno 
prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa“ u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u 
kemijskom inženjerstvu, pristupnika mr. sc. Alena Hadžića, zaposlenog u Zagrebačkom 
holdingu d.o.o., Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, doc. dr. sc. 
Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. 
prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: Razgradnja 
farmaceutika u vodi uz nove nanokompozitne fotokatalizatore aktivirane Sunčevim 
zračenjem“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita 
okoliša u kemijskom inženjerstvu, pristupnika Marina Kovačića, mag. ing. cheming., 
asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 
prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Urška Lavrenčić Štangar, 
Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovenia. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Priprava visokoporoznog 
biorazgradivog i biokompatibilnog materijala na temelju supstituiranog hidroksiapatita“, 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo 
u razvoju materijala i predloženi mentor doktorskog rada pristupnika Leonarda Bauera, 
mag. ing. cheming., asistenta – doktoranda Hrvatske zaklade za znanost. 



Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 12. 
Izračun nastavnog opterećenja za akademsku godinu 2017./2018.  prihvatit će se na idućoj 
sjednici Fakultetskog vijeća. 
 
Ad. 13. 
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. za preddiplomske i 
diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 14. 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu. 
 
Ad. 15. 
Prihvaća se Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 16. 
Rezultati ispita objavljuju se putem JMBAG broja studenta.  
 
 


