
 
Dnevni red za 219. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 218. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održane 24. 
rujna 2018. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Izvješće dekana o radu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 
4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i radno mjesto: 
1. Dr. sc. ERNA BEGOVIĆ KOVAČ, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih znanosti, 
polje matematika, grana numerička matematika u Zavodu za matematiku 

2. Dr. sc. ANAMARIJA ROGINA, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor na razvojno radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u 
razvoju materijala 

5. Izvješće Stručnog povjerenstava u postupku davanja izvješća o radu za 
reizbor u nastavno zvanje i radno mjesto: 

1. Dr. sc. LIDIJA FURAČ, viša predavačica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za reizbor u nastavno zvanje i radno 
mjesto više predavačice u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
anorganska kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

6. 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 prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu 
za analitičku kemiju 

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

a) na temelju natječaja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto docenta: 

1. Dr. sc. MARIN KOVAČIĆ, 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 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 

8. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u znanstveno zvanje na traženje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Dr. sc. MARINA TRANFIĆ BAKIĆ, poslijedoktorandica Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

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



1. NIKOLINA MRKONJIĆ, mag. ing. oecoing., za izbor 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, s punim radnim vremenom, 
do povratka na rad dr. sc. Nine Vranješ Penava, zaposlenice Fakulteta 

10. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u stručno zvanje i radno 
mjesto: 

1. ANDREJ VIDAK, mag. educ. phys., za izbor na radno mjesto u stručnom 
zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i obrazovanja u području 
prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za fiziku, na određeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, do povratka na rad dr. sc. Ive Movre Šapić, 
zaposlenice Fakulteta  

11. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10) 
1. EKATARINA KRISTAN MIOČ, mag. ing. cheming., asistentica – 

doktorandica Hrvatske zaklade za znanost 
12. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada 
1. EKATARINA KRISTAN MIOČ, mag. ing. cheming., asistentica – 

doktorandica Hrvatske zaklade za znanost 
13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada 
1. MARINA DUPLANČIĆ, dipl. ing., znanstvena novakinja Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
2. DENIS SAČER, mag. ing. cheming., asistent – doktorand Hrvatske zaklade 

za znanost 
14. 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 
15. Izvješće o ocjeni rada asistenata, znanstvenih novaka, doktoranada i 

poslijedoktoranada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. 

16. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 219. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane22. listopada 2018. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 218. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 24. rujna 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini 

(2017./2018.) održanoj 28. rujna 2018. izbor: 
- prof. dr. sc. Tomislava Bolanče u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 

redovitog profesora u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija 
grana analitička kemija; 

- prof. dr. sc. Ante Jukića 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 potvrdio je na 1. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 
(2018./2019.) održanoj 16. listopada 2018. Izbor prof. dr. sc. Sandre Babić u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana analitička kemija. 
Ad. 2. a. 3. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 1. sjednici u održanoj 1. 
listopada 2018. Izbor doc. dr. sc. Krunoslava Žižeka, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 2. a. 4. 
Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 13. sjednici održanoj 
25. rujna 2018. Izbor dr. sc. Jozefine Katić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija u Zavodu za elektrokemiju. 
Ad. 2. a. 5. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 28. rujna 2018. donio je Odluku kojom se 
rukopisu pod nazivom MODELIRANJE U KEMIJSKOM INŽENJERSTVU, autori: prof. 
emeritus Zoran Gomzi, prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, u mirovini, odobrava korištenje 
naziva sveučilišni udžbenik (Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis). 
Ad. 2. a. 6. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na 14. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) 
održanoj 28. rujna 2018. donio je Odluku o odobravanju pokretanja postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 

- Marka Racara, mag. ing. cheming., tema: „Primjena membranskih postupaka za 
obradu i oporabu otpadne vode postrojenja za preradu životinjskih nusproizvoda“ 

- Leonarda Bauera, mag. ing. cheming., tema: „Priprava visokoporoznog 
biorazgradivog i biokompatibilnog materijala na temelju supstituiranog 
hidroksiapatita“. 

Ad. 2. a. 6. 
Odbor za podjelu Državnih nagrada za znanost na 4. sjednici održanoj 20. rujna 2018. donio 
je Odluku o dodjeli za 2017. godinu: 

- Nagrada za životno djelo za područje tehničkih znanosti – dodjeljuje se prof. emeriti 
Heleni Jasni Mencer, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu; 



- Godišnja nagrada za znanost- područje tehničkih znanosti – dodjeljuje se prof. dr. 
sc. Bruni Zeliću, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

Ad. 2. b. 1. 
Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu dostavilo je rezultate o provedenoj 
anketi za procjenu nastavnika za zimski semestar ak. god. 2017./2018. 
Ad. 2. b. 2. 
Raspisuje se Natječaj za oslobađanje dvadeset (20) redovitih studenata od participiranja u 
troškovima studija na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. 
Ad. 2. b. 3. 
Fakultetsko vijeće donosi Odluku o uvjetima upisa na preddiplomske studije Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2019./2020. 
Ad. 2. b. 4. 
Noć istraživača održana je 28. rujna 2018. na Europskom trgu u Zagrebu U provođenju 
radionica Funny chemistry i Kitchen chemistry sudjelovali su nastavnici, asistenti i 
tehnički suradnici Fakulteta sa Zavoda za opću i anorgansku kemiju i Zavoda za organsku 
kemiju. 
Ad. 2. b. 5. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je 15. listopada 2018. Natječaj za dodjelu 
10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim 
sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom 
fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) 
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Natječaj je otvoren do 6. 
studenoga 2018. 
Ad. 2. b. 6. 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se od 22. do 24. studenog 2018. u Studentskom 
centru u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 7. 
Promocija studenata koji su završili preddiplomske i diplomske studije Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2017./2018. održat će se 1. prosinca 2018. 
Ad. 2. b. 8. 
Dana 12. listopada 2018. održana je svečanost u Ministarstvu znanosti i obrazovanja vezana 
uz potpisivanje ugovora unutar poziva „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ 
Ad. 2. b. 9.  
Na natječajnom roku za predaju projektnih prijedloga na natječaj unutar programa Obzor 
2020 “Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks“ (H2020-MSCA-ITN-2018) 
(siječanj 2018), istraživači s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu sudjelovali su u tri projektne prijave.  
Prema pristiglim rezultatima evaluacije, odobren je jedan od prijavljenih projekata; pod 
naslovom „Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment 
Technologies. Harnessing resources effectively through innovation“, prijavljen od strane 
Catalan Institute for Water Research (ICRA), Španjolska, u suradnji sa znanstveno-
istraživačkim institucijama iz nekoliko europskih zemalja: Španjolska (University of 
Santiago de Compostela), Njemačke (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Aachen tj. RWTH Aachen University, i Technical University of Munich - TUM), Hrvatske 
(Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te Fakultet strojarstva 
i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) Italije (Università degli Studi di Ferrara, tj. 
University of Ferrara) te Srbije (Tehnološko-metalurški fakultet, Sveučilište u Beograde, i 
Institut za fiziku). Uz njih u provedbi projekta sudjeluje i još nekoliko institucija i tvrtki u 
ulozi partnera: University of Girona (Španjolska), Fundacion Centro Gallego de 
Investigaciones del Agua (Španjolska), FCC Aqualia, S.A. (Španjolska), HERA S.P.A. (Italy), 
Comprehensive Water Technology d.o.o. (Hrvatska) te Fachhochschule Nordwestschweiz 
(Švicarska). 
Ad. 2. b. 10. 



Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost nalazi se najava otvaranja prijava na 
natječaj za prijavu projekata za Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori 
"ZNANSTVENA SURADNJA". 
Ad. 2. b. 11. 
Dana 9. listopada 2018. na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost su objavljeni 
rezultati natječaja na „Hrvatsko-švicarski program istraživanja“, koji je s Hrvatske strane 
provođen od strane HRZZ-a. 
Ad. 2. b. 12. 
Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost i dalje je objavljen 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. 13. 
Dana 17. listopada Sveučilište u Zagrebu je otvorilo Natječaj za akademsku mobilnost u 
2019. godini (prvi krug). 
Ad. 2. b. 14. 
Dana 12. listopada 2018. održan je upis na doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 15. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju iznosa naknade troškova 
studiranja na poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta (Klasa: 602-14/18-01/1, Urbroj: 251-373-5-18-2) od 26. 
travnja 2018. 
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjene tema za izradu diplomskog rada.  
Ad. 2. c. 2. 
Prof. dr sc. Aleksandra Sander, predsjednica Znanstveno-organizacijskog odbora   pozvala 
je nastavnike Fakulteta na 26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera  s 
međunarodnim sudjelovanjem te 4. simpozij Vladimir Prelog koji će se održati od 9. do 12. 
travnja 2019. godine u Šibeniku, Amadria park (Solaris) u organizaciji Hrvatskoga društva 
kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva.  
 
Ad. 3. 
Prihvaća se Izvješće dekana o radu i poslovanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018.  
 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1. 
Dr. sc. ERNA BEGOVIĆ KOVAČ, poslijedoktorandica Fakulteta 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 docenta u području prirodnih znanosti, polje 
matematika, grana numerička matematika. 
Ad. 4. 2.  
Dr. sc. ANAMARIJA ROGINA, poslijedoktorandica Fakulteta 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 na razvojno 
radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala. 
 
Ad. 5. 
Dr. sc. LIDIJA FURAČ, viša predavačica Fakulteta 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 reizbor u nastavno zvanje i 
radno mjesto višeg predavača u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
anorganska kemija. 
 
Ad. 6. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Silvana Raić-
Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Predrag Novak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. a. 1.  
Dr. sc. MARIN KOVAČIĆ, asistent – doktorand Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
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. Marina Kovačića u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik. 
Ad. 7. b. 1.  
Dr. sc. IVANA ŠOLJIĆ JERBIĆ, zaposlena u Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, ispunjava uvjete 
za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, propisane člankom 32. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 
94/13, 139/13, 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 Šoljić Jerbić u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Ad. 8. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Marine Tranfić Bakić, poslijedoktorandice Prehrambeno-
biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu:  doc. dr. sc. Jozefina Katić, 



Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dragana 
Vuk, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Mojca 
Čakić Semenčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 9. 
NIKOLINA MRKONJIĆ, mag. ing. oecoing., izabire se na radno mjesto u suradničkom 
zvanju (radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, u u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 
tehnologiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka na rad dr. sc. 
Nine Vranješ Penava, zaposlenice Fakulteta. 
 
Ad. 10. 
ANDREJ VIDAK, mag. educ. phys. izabire se na radno mjesto u stručnom zvanju stručni 
suradnik u sustavu znanosti i obrazovanja u području prirodnih znanosti, polje fizika u 
Zavodu za fiziku, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka na rad dr. 
sc. Ive Movre Šapić, zaposlenice Fakulteta. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
 
Ad. 12. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 13. 
Ad. 13. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Katalitička oksidacija 
toluena u metalnom monolitnom reaktoru“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo, pristupnice Marine Duplančić, dipl. ing., 
znanstvene novakinje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Igor Dejanović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja Fabulić 
Ruszkowski, znanstvena suradnica, INA Industrija nafte d.d., Zagreb. 
Ad. 13. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza grafenova 
oksida i reduciranoga grafenova oksida te njihova površinska modifikacija za primjenu u 
superkondenzatorima“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, pristupnika Denisa Sačera, mag. ing. cheming., 
asistenta – doktoranda Hrvatske zaklade za znanost, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Mandić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik 
Povjerenstva, prof dr. sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Sanjin Gutić, Faculty of science, Department 
of  Chemistry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 
 
Ad. 14. 



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. 15.  
Prihvaćaju se izvješća o radu asistenata, znanstvenih novaka, doktoranada i 
poslijedoktoranada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskoj godini 2017./2018.  


