
 
Dnevni red za 218. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 217. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održane 9. 
srpnja 2018. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Prijedlog za dodjelu Nagrade Ivan Plotnikov Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu 
4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i radno mjesto:  
1. Prof. dr. sc. SANDRA BABIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor 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. Doc. dr. sc. KRUNOSLAV ŽIŽEK, 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 mehaničko i toplinsko procesno 
inženjerstvo 

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 kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

2. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
izvanrednog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u 
Zavodu za opću i anorgansku kemiju  

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja izvješća o radu za 
reizbor u nastavno zvanje i radno mjesto: 

1. Za reizbor u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija u Zavodu za 
opću i anorgansku kemiju (dr. sc. Lidija Furač) 

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

1. 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 

8. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto po dobivanju suglasnosti 
Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

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 razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
analitičku kemiju  



2. Za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku 
kemiju 

3. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita 
okoliša u kemijskom inženjerstvu u Zavodu za industrijsku ekologiju  

4. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent 
u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju, 
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka na rad dr. 
sc. Andrijane Meščić Macan, zaposlenice Fakulteta 

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

a) na vlastiti zahtjev:  
1. Izv. prof. dr. sc. DANIJELA AŠPERGER, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

2. Dr. sc. MIRTA ČIZMIĆ, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
u području prirodnih znanosti, polje kemija 

3. 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 

4. 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 

b) na traženje Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:  
1. Doc. dr. sc. IVA REZIĆ, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u 

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

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

1. Dr. sc. IVANA ŠOLJIĆ JERBIĆ, zaposlena u Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb za 
izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

12. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10) 
1. ORJEN PETKOVIĆ, dott. mag. chim., zaposlen Srednja talijanska škola, 

Rijeka 
2. MISLAV RUNJE, dipl. ing., zaposlen u Pliva Hrvatska d.o.o., TAPI 

Istraživanje i razvoj, Zagreb  
13. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada   
1. ORJEN PETKOVIĆ, dott. mag. chim., zaposlen Srednja talijanska škola, 

Rijeka 
2. MISLAV RUNJE, dipl. ing., zaposlen u Pliva Hrvatska d.o.o., TAPI 

Istraživanje i razvoj, Zagreb 
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada  
1. ANTONIJA BENETA, dipl. ing., zaposlena u Shimadzu d.o.o., Zagreb 
2. EKATARINA KRISTAN MIOČ, mag. ing. cheming., asistenta – 

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

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02) 
1. VEDRANA LOVINČIĆ MILOVANOVIĆ, dipl. ing., zaposlena u 

MAXICON d.o.o., Zagreb 
2. ANERA ŠVARC, mag. ing. cheming., asistentica doktorandica zaposlena 

na EU projektu Carbazymes 
16. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01) 
1. ANA RATKOVIĆ, mag. appl. chem., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  



17. Dopuna Izvedbenog plana 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 
18. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na 

preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

19. Suglasnosti Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za: 

a) pokretanje novog diplomskog studijskog programa na engleskom jeziku 
Chemical and Environmental Technology 

b) ovlaštenje dekana za potpisivanje Odluke o financiranju projektnog 
prijedloga UP.03.1.1.02.  

c) imenovanje članova Radne skupine s Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izradu diplomskog studijskog 
programa na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology 

20. Prijedlog Pravilnika izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 30. ožujka 
2015. 

21. Prijedlog raspodjele namjenskih zavodskih sredstava Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

22. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu 

23. Financijsko izvješće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 

24. Razno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 218. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane24. rujna 2018. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 217. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 9. srpnja 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 12. redovitoj sjednici u 349. 
akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 10. rujna 2018. izbor: 
- Dr. sc. FABIA FARAGUNE, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent u području tehničkih 
znanosti, polje temeljne tehničke znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i 
petrokemiju; 

- Dr. sc. DAJANE KUČIĆ GRGIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom 
inženjerstvu u Zavodu za industrijsku ekologiju. 

Ad. 2. a. 2.  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao Posrednički tijelo razine 1 u postupku odabira 
projekta u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP. 03.1.1.02. 
Internacionalizacija visokog obrazovanja nakon provedenog natječajnog postupka i 
odabira projekta donosi Odluku o financiranju projekata te se Fakultetu kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu odobrava projektni prijedlog pod nazivom: 
Diplomski studijski program na engleskom jeziku „Chemical and Environmental 
Technology“ prijavljen s projektnim partnerom, Kemijsko-tehnološkim fakultetom 
Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 2. a. 3. 
Na 1. sjednici  Privremenog vijeća sveučilišnih diplomskih studija Vojno inženjerstvo i 
Vojno vođenje i upravljanje održanoj 11. srpnja 2018. rektor prof. dr. sc. Damir Boras donio 
je odluku o imenovanju koordinatorica sveučilišnih diplomskih studija Vojno 
inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. Za koordinatorice su imenovane izv. prof. dr. sc. 
Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 2. a. 4. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Povjerenstva za Povjerenstva za 
strategiju razvoja Fakulteta za pokretanje postupka traženja suglasnosti Sveučilišta u 
Zagrebu za raspisivanje javnog natječaja za provedbu postupka izbora u zvanja za: 
- za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 

docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo i katalizu; 

- za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju; 

- za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju; 

- Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom 
inženjerstvu Zavodu za industrijsku ekologiju; 

- za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području 
prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju na određeno vrijeme, s 



punim radnim vremenom, do povratka na rad dr. sc. Andrijane Meščić Macan, 
zaposlenice Fakulteta. 

Ad. 2. a. 5. 
Prihvaća se rasporeda redovitih sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 
Ad. 2. b. 1. 
U akademskoj godini 2017./2018. obranjena su 142 završna rada i 110 diplomska rada. 
Ad. 2. b. 2. 
Rang lista kandidata za upis pristupnika u prvu godinu diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 2018./2019. 
bit će objavljena 26. rujna 2018. Upisi pristupnika u prvu godinu diplomskih studija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu akademske godine 
2018./2019. provodit će se u periodu od 27. do 28. rujna 2018. 
Ad. 2. b. 3. 
Nastava u akademskoj godini 2018./2019. počinje za sve studijske programe Fakulteta dana 
1. listopada 2018. 
Ad. 2. b. 4. 
Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskih studija održat će se u 
ponedjeljak, 1. listopada 2018. u predavaonici MKV-19 s početkom u 9 sati. 
Ad. 2. b. 5. 
Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu dostavio je ankete za procjenu rada 
nastavnika za zimski semestar ak. god. 2017./2018. 
Ad. 2. b. 6. 
U okviru projekta Obzor 2020. koji se provodi između 18 partnera u pet hrvatskih gradova 
Sveučilište u Zagrebu sa svojim sastavnicama sudjeluje u projektu "Europska noć 
istraživača" koji će se održati u Zagrebu u petak, 28. rujna 2018. od 17 do 22 sata na 
Europskom trgu. 
Ad. 2. b. 7. 
Tijekom srpnja objavljeni su rezultati natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Istraživački 
projekti“ (rok IP-01-2018). 
Ad. 2. b. 8. 
Dana 11. rujna 2018. je zatvoren natječaj za prijavu na program Hrvatske zaklade za znanost 
„Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-09-
2018).  
Ad. 2. b. 9. 
Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost objavljen je natječaj za prijavu na 
program “Partnerstvo u istraživanjima“ čiji je cilj potpora partnerstva u istraživanjima 
između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih izvora 
financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, 
inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene 
organizacije itd. Rok prijave je do 3. prosinca 2018.  
Ad. 2. b. 10. 
Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost objavljen je natječaj za prijavu na 
program “Partnerstvo u istraživanjima“ čiji je cilj potpora partnerstvu u istraživanjima 
između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih izvora 
financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, 
inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene 
organizacije itd. Rok prijave je 3. prosinca 2018. 
Ad. 2. b. 11. 
Krajem kolovoza 2018. godine stiglo je završno izvješće Stručnog povjerenstva u 
reakreditaciji poslijediplomskog sveučilišnog studijskog programa “Kemijsko inženjerstvo 
i primijenjena kemija” Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. Povjerenstvo je ocijenilo studij s “high quality“. 
Ad. 2. c. 1. 
Prof. dr. sc. Ante Jukić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o održanom 17. 
međunarodnom znanstveno-stručnom skupu Ružičkini dani: “Danas znanost – sutra 
industrija”. 
Ad. 2. c. 2. 



Prof. dr. sc. Marko Rogošić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da je dana 17. rujna 2018. 
održan uvodni sastanak s 32 studenata visoke škole ITECH, Lyon. 
Ad.2. c. 3. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu diplomskih radova. 
 
Ad. 3. 
Nagrada Ivan Plotnikov Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2018. godinu, dodjeljuje se dr. sc. Fabiu Faraguni, poslijedoktorandu Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1. 
Prof. dr. sc. SANDRA BABIĆ, 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, 60/15 i 131/17), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u Zagrebu I 
Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija. 
Ad. 4. 2.  
Doc. dr. sc. KRUNOSLAV ŽIŽEK, 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 , 60/15 i 131/17), 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. 5. 
Ad. 5. 1. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto redovitog profesora 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. emerita 
Đurđa Vasić-Rački, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić, Kemijsko-tehnološki fakultet 
Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 5. 2. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto izvanrednog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
opću i anorgansku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Ivana Steinberg, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Livio Racané, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja izvješća o radu pristupnice dr. sc. 
Lidije Furač, više predavačice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za reizbor u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivana Steinberg, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva i 



tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Raspisuje se natječaj 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. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Ana Vrsalović Presečki, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na razvojno 
radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz t. I. ove Odluke, 
odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u 
znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: prof. emerita Đurđa Vasić-Rački, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Darja Pečar, Faculty of Chemistry and 
Chemical Engineering, University of Maribor, Slovenia. 
 
Ad. 9. 
Ad. 9. 1. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na razvojno 
radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za analitičku kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz t. I. ove Odluke, 
odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. 2. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na razvojno 
radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za organsku kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz t. I. ove Odluke, 
odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
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 doc. dr. sc. Dragana Vuk, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. 3. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 



inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu u Zavodu za industrijsku 
ekologiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz t. I. ove Odluke, 
odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita 
okoliša u kemijskom inženjerstvu u Zavodu za industrijsku ekologiju. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. 4. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja u suradničkom 
zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju, 
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka na rad dr. sc. Andrijane 
Meščić Macan, zaposlenice Fakulteta. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz t. I. ove Odluke, 
odobrava se raspis javnog natječaja za jednog izvršitelja u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju, na određeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka na rad dr. sc. Andrijane Meščić Macan, 
zaposlenice Fakulteta. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Dragana Vuk, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
Ad. 10. a. 1. 
Izv. prof. dr. sc. DANIJELA AŠPERGER, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
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 , 60/15 i 131/17) 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. Danijele Ašperger u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik. 
Ad. 10. a. 2. 
Dr. sc. MIRTA ČIZMIĆ, 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 , 60/15 i 131/17) 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. Mirte Čizmiž u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
Ad. 10. a. 3. 
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 , 60/15 i 131/17)  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. 10. a. 4. 
Dr. sc. IVAN MOHLER, poslijedoktorand Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 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, 60/15 i 131/17) 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 dr. sc. Ivana Mohlera u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik. 
Ad. 10. b. 1. 
Doc. dr. sc. IVA REZIĆ, Tekstilno-tehnološki 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 , 60/15 i 131/17) 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 doc. dr. sc. Iva Rezić u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
 
Ad. 11. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Ivane Šoljić Jerbić, zaposlene u Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, za izbor u 
znanstveno zvanje viši 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. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić, 
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Ad. 12. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Razvoj modula za prijenos analita u dvodimenzijskoj fluidnoj 
kromatografiji pri superkritičnim uvjetima“, u području prirodnih znanosti, polje kemija, 
grana analitička kemija, pristupnika Orjena Petkovića, dott. mag. chim., zaposlenog u 
Srednja talijanska škola Rijeka. 
Ad. 12. 2. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Razvoj analitičkih metoda za određivanje onečišćenja u djelatnoj 
farmaceutskoj tvari nepafenaku“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
analitička kemija, pristupnika Mislava Runje, dipl. ing., zaposlenog u Pliva Hrvatska d.o.o., 
TAPI Istraživanje i razvoj, Zagreb. 
 
Ad. 13. 
Ad. 13. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj modula za 
prijenos analita u dvodimenzijskoj fluidnoj kromatografiji pri superkritičnim uvjetima“, u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, pristupnika Orjena 
Petkovića, dott. mag. chim., zaposlenog u Srednja talijanska škola Rijeka, u sastavu: izv. 



prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
– predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Dalibor Broznić, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci. 
Ad. 13. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj analitičkih 
metoda za određivanje onečišćenja u djelatnoj farmaceutskoj tvari nepafenaku“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, pristupnika Mislava 
Runje, dipl. ing., zaposlenog u Pliva Hrvatska d.o.o., TAPI Istraživanje i razvoj, Zagreb, u 
sastavu: prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, 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 dr. sc. Irena Zrinski 
Antonac, znanstvena suradnica, Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 14. 
Ad. 14. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „ Razvoj 
višekomponentnih kromatografskih metoda za određivanje ostataka pesticida u uzorcima 
čaja“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, pristupnice 
Antonije Beneta, dipl. ing., zaposlene u Shimadzu d.o.o., Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. 
Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ines Primožić, Prirodoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 14. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Dugolančane organske 
kiseline kao inhibitori korozije čelika i legura bakra u prirodnim vodama“ u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju 
materijala, pristupnice Ekatarine Kristan Mioč, mag. ing. cheming., asistentice – 
doktorandice hrvatske zaklade za znanost, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Martinez, 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. Željka Petrović, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb. 
 
Ad. 15.  
Ad. 15. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Modifikacija hidrofobnosti 
površine dvokomponentnih polimernih mješavina za aditivnu proizvodnju 
mikroreaktora” u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predloženi mentor pristupnice Vedrane 
Lovinčić Milovanović, dipl. ing. zaposlene u MAXICON d.o.o., Zagreb.Sukladno 
odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po dobivanju 
suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 15. 2. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Biocatalytic synthesis of statin 
side-chain precursors“ (Biokatalitička sinteza prekursora bočnih lanaca statina) u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijskoinženjerstvo i 
predložena mentorica pristupnice Anere Švarc, mag. ing. cheming., asistentice 
doktorandice zaposlene na EU projektu Carbazymes. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 16. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Photochemical synthesis and functionalization of 
benzobicyclo[3.2.1]octadienes as potential cholinesterase inhibitors“ (Fotokemijska 



sinteza i funkcionalizacija benzobiciklo[3.2.1]oktadienskih struktura kao potencijalnih 
inhibitora kolinesteraza), pristupnice Ane Ratković, mag. appl. chem., asistentice 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: doc. dr. sc. 
Dragana Vuk, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
sc. Irena Škorić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. 
Nikola Basarić, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentora doktorskog rada predložena je prof. dr. sc. Irena Škorić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se dopuna Izvedbenog plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 
preddiplomske i diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 18. 
Prihvaća se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim 
i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 19. 
Ad. 19. a. 
Daje se suglasnost za pokretanje Diplomskog studijskog programa na engleskom jeziku 
„Chemical and Environmental Technology“ prijavljen s projektnim partnerom, Kemijsko-
tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, u okviru projekta UP.03.1.1.02. 
Internacionalizacija visokog obrazovanja. 
Ad. 19. b. 
Prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči, dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih 
sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom 
razdoblju 2014. – 2020., UP. 03.1.1.02. Diplomski studijski program na engleskom jeziku 
„Chemical and Environmental Technology“. 
Ad. 19. c. 
Imenuju se za članovi Radne skupine za izradu Diplomskog studijskog programa na 
engleskom jeziku „Chemical and Environmental Technology“ u okviru projekta UP. 
03.1.1.02. 001 Internacionalizacija visokog obrazovanja , u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav 
Bolanča, prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, 
prof. dr. sc. Ante Jukić, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić i izv. prof. dr. sc. Ivana Steinberg. 
 
Ad. 20. 
Prihvaća se Pravilnik izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 30. ožujka 2015. 
 
Ad. 21. 
Prihvaća se raspodjela namjenskih zavodskih sredstava Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2018./2019. 
 
Ad. 22. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za 2018. godinu. 
 
Ad. 23. 
Prihvaća se Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. 
 


