
 
Dnevni red za 221. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 220. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održane 19. 
studenoga 2018. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Pokretanje postupka izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 
2020./2021. i imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za izbor 
dekana 

4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno 
zvanje i radno mjesto: 

1. Izv. prof. dr. sc. DANIJELA AŠPERGER, 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 

5. Izvješće stručnog povjerenstva i mišljenje Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva  Sveučilišta u Zagrebu u postupku izbora u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto: 

1. Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR GLASNOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor 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 

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

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa 

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
opću i anorgansku kemiju 

7. Izvješće 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 

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

1. Izv. prof. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

2. Izv. prof. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

3. Doc. dr. sc. FABIO FARAGUNA, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti 



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

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

10. 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 
mjerenja i automatsko vođenje procesa 

2. Za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u 
Zavodu za elektrokemiju 

11. 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 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

12. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. MATIJA CVETNIĆ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
13. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. MATIJA CVETNIĆ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. VANJA GILJA, mag. ing. oecoing., asistentica – doktorandica Hrvatske 

zaklade za znanost  
2. Mr. sc. SAŠA POLOVINA, zaposlen u INA Industrija nafte d.d., Zagreb 
15. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

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

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
16. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. JOŠKO BARBARIĆ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
2. GORAN LUKAČ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
3. MARIJA LUKIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
17. Izvješće Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada: 
1. DRAŽEN JOVIČIĆ, mag. appl. chem., zaposlen u Zavodu za ispitivanje 

kvalitete d.o.o., Zagreb 
18. Imenovanje Povjerenstva za obranu završnog specijalističkog rada: 
1. DRAŽEN JOVIČIĆ, mag. appl. chem., zaposlen u Zavodu za ispitivanje 

kvalitete d.o.o., Zagreb 
19. Godišnji izvještaj o radu doktorskih studija Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2017./2018. (Obrazac DR.SC.-09) 

a) Kemijsko inženjerstvo 
b) Inženjerska kemija 
c) Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
20. Prijedlog dopune Izvedbenog plan nastave za akademsku godinu 

2018./2019. za preddiplomske i diplomske studije Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 



21. Dopuna prijedloga Plana izrade tema završnih radova za akademsku 
godinu 2018./2019. 

22. Prijedlog Pravilnika o izradi završnog/diplomskog rada i polaganju 
završnog/diplomskog ispita na sveučilišnim preddiplomskim i 
diplomskim studijima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 

23. Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2017./2018. 

24. Prijedlog Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 

25. Suglasnost Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje Ugovora broj 812880 
NOWELTIES 

26. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 221. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 17. prosinca 2018. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 220. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 19. studenoga 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 4. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 
(2018./2019.) održanoj 11. prosinca 2018. izbor izv. prof. dr. sc. Ane Vrsalović Presečki, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Ad. 2. a. 2.  
Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 2. sjednici održanoj 
20. studenoga 2018. izbor dr. sc. Erne Begović Kovač, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta 
u području prirodnih znanosti, polje matematika, grana numerička matematika. 
Ad. 2. a. 3. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je na 3. sjednici održanoj 3. 
prosinca 2018. izbor mr. sc. Marinka Markića, predavača Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača u 
području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika u 
Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
Ad. 2. a. 4. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polje kemija donio je na svojoj 9. sjednici 
održanoj 15. studenog 2018. Odluku da se: 

- Izv. prof. dr. sc. DANIJELA AŠPERGER, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu izabire u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području prirodnih znanosti, polje kemija; 

- Dr. sc. MIRTA ČIZMIĆ, izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u 
području prirodnih znanosti, polje kemija; 

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

- Doc. dr. sc. IVA REZIĆ, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu izabire 
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti, polje 
kemija. 

Ad. 2. a. 5. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu na 2. sjednici održanoj 5. studenoga 2018. 
imenovalo je prof. dr. sc. Sanju Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, članicom Povjerenstva za utvrđivanje kriterija i potvrdu 
izbora u zvanja Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. a. 6. 
Dana 12. prosinca 2018. prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu izabrana je za predsjednicu Povjerenstva za doktorske 
radove Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. a. 7. 
Zaposleničko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
dana 11. prosinca 2018. izabralo je Martinu Firšt, tehnička suradnica, za predstavnicu 
zaposlenika u Fakultetskom vijeću Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, na vrijeme od dvije godine. 



Ad. 2. a. 8. 
Fakultetsko vijeće odobrava pokretanje postupka za raspisivanje javnog natječaja za izbor 
jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za mjerenja i automatsko 
vođenje procesa. 
Ad. 2. a. 9. 
Fakultetsko vijeće odobrava pokretanje postupka traženja suglasnosti Sveučilišta u 
Zagrebu za raspisivanje javnog natječaja za provedbu postupka izbora u zvanja i 
upražnjena radna mjesta na Fakultetu za izbor: 

- jednog izvršitelja u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa; 

- jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za 
elektrokemiju; 

- jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za reakcijsko 
inženjerstvo i katalizu. 

Ad. 2. b. 1. 
Promocija studenata koji su završili diplomske i preddiplomske studije Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2017./2018. održana 
je 1. prosinca 2018. Promovirana su 112 studenta diplomskih studija i 142 studenta 
preddiplomskih studija. Promoviran je i jedan student poslijediplomskog specijalističkog 
studija Naftno-petrokemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 2. b. 2. 
Na temelju provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje STEM državnih stipendija za 
preddiplomske studije za akademsku godinu 2018./2019. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja dodijelilo je studentima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ukupno 32 stipendije (12 za studente prve godine i 20 stipendija za 
studente 2. i 3. godine preddiplomskih studija). 
Ad. 2. b. 3. 
Martina Šimonek, studentica preddiplomskog studija, imenovana je članom Povjerenstva 
za nastavu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
akademsku godinu 2018./2019. 
Ad. 2. b. 4. 
Posljednja dva tjedna zimskog semestra provodit će se on-line anketa za procjenu rada 
nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2018./2019. 
Ad. 2. b. 5. 
Redoviti zimski ispitni rokovi u ak. god. 2018./2019., počinju od 28. siječnja 2019. 
Ad. 2. b. 6. 
Studentski zbor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Studentskom 
sekcijom za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, humanitarnom 
akcijom i prikupljenim donacijama pokušali su uljepšati ove blagdane djeci koja će ih 
provesti u bolnicama umjesto u toplini svog obiteljskog doma. Od prikupljenih sredstava 
kupit će se pokloni i igračke za oboljelu djecu koja borave u KBC „Rebro“, Zagreb. 
Ad. 2. b. 7. 
Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu dostavio je rezultate o provedenoj 
anketi za procjenu nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. Izvješće o provedenoj 
anketi za procjenu rada nastavnika za ljetni semestar ak. god. 2017./2018. podnijela je 
članica Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki.  
Ad. 2. b. 8. 
Dana 28. studenog 2018. Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)je obavijestila prijavitelje na 
program „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ 
(DOK-09-2018), iz rujna 2018, o rezultatima natječaja. Svim prijaviteljima (šest) s Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je odabrano za mentore 
budućim doktorandima financiranim od HRZZ-a. 



Ad. 2. b. 9.  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), kao nacionalno koordinacijsko tijelo za 
implementaciju Okvirnog programa za istraživanje i inovacije za razdoblje za 2014. - 2020., 
usvojilo je 5. ožujka 2018. Odluku o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne 
projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.  
Ad. 2. b. 10. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 10. prosinca 2018., Javni poziv za 
financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja 
upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini.  
Ad. 2. b. 11. 
U najavi je natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj s temom: “Inovacije u S3 
područjima” (Strategija pametne specijalizacije). Prijavitelji će biti poduzetnici, a partneri 
znanstvene organizacije. Vrijednost natječaja je 640.000.000,00 kn .  
Ad. 2. b. 12. 
U tijeku je natječaj za Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“ 2019., s 
rokom prijave od 20. prosinca 2018., koji su objavili L'Oreal Adria i Hrvatsko povjerenstvo 
za UNESCO pri Ministarstvu kulture, uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti i Rektorskoga zbora Republike Hrvatske. 
Ad. 2. b. 13. 
Doc. dr. sc. Vilku Mandiću, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu u okviru međusveučilišnog sporazuma Sveučilišta u Zagrebu i University of 
Cincinnati, SAD, odobreno je financiranje kraćeg boravka na University of Cincinnati, 
SAD, s ciljem jačanja bilateralnih suradnje između navedenih sveučilišta u 2019. godini. 
Ad. 2. b. 14. 
Dana 13. prosinca 2018. Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate 2. kruga Natječaja 
mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za ak. god. 2018./2019. 
Ad. 2. b. 15. 
Dani otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
održat će se od 21. do 22. veljače 2019. 
Ad. 2. b. 16. 
Članarine zaposlenika u temeljnim stručnim društvima (HDKI, HKD), i članarine 
zaposlenicima u društvima koja nam nisu temeljna djelatnost (matematika, fizika, 
strojarstvo) bit će plaćene iz sredstava Fakulteta. 
Ad. 2. c. 1. 
Prodekanica za nastavu izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o održanoj 23. Smotri 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 3. 
Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. 
Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga za izbor dekana u sastavu: prof. dr. sc. 
Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 4. 
Izv. prof. dr. sc. DANIJELA AŠPERGER, 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 redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje 
kemija. 



Ad. 5. 
Izv. prof. dr. sc. ZVONIMIR GLASNOVIĆ, 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, 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području 
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: prof. dr. sc. Nenad Bolf, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna 
Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Tomislav Rolich, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 2.  
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku 
kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Svjetlana 
Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. 
sc. Ivana Steinberg, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
izv. prof. dr. sc. Damir Iveković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Dr. sc. MARINA TRANFIĆ BAKIĆ, poslijedoktorandica Prehrambeno-biotehnološkog 
fakulteta 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. Marine Tranfić Bakić u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kušića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zlata 
Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. 
prof. dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Splitu.  
Ad. 8. 2.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika doc. dr. sc. Fabia Faragune, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, u sastavu: prof. dr. sc. Ante Jukić, 
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. Srećko Tomas, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku. 
Ad. 8. 3.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika izv. prof. dr. sc. Domagoja Vrsaljka, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja 
Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. 
dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 9.  
LUCIJA VUJEVIĆ, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
(radno mjesto I. vrste) asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
organsku kemiju. 
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 1.  
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za mjerenja i automatsko 
vođenje procesa. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Nenad Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 10. 2.  
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na razvojno 
radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za elektrokemiju.  
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za elektrokemiju.  
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Zoran Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. 
prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na razvojno 
radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 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. 12. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Modeliranje fotooksidativne razgradnje prioritetnih onečišćivala u 
vodi“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija, pristupnika 
Matije Cvetnića, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Modeliranje 
fotooksidativne razgradnje prioritetnih onečišćivala u vodi“ u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija, pristupnika Matije Cvetnića, mag. ing. 
cheming., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 14. 
Ad. 14. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj polimernih 
nanokompozitnih fotokatalizatora za pročišćavanje otpadnih voda“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, 
pristupnice Vanje Gilja, mag. ing. oecoing., asistentice – doktorandice Hrvatske zaklade za 
znanost, u sastavu: doc. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Marijana 
Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Marin Matošić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 14. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Modeliranje i 
optimizacija procesa kontinuiranog katalitičkog reformiranja benzina s ciljem povećanja 
proizvodnje vodika i smanjenja energetskih potreba postrojenja“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, 
pristupnika mr. sc. Saše Polovine, zaposlenog u INA Industrija nafte d.d., Zagreb, u sastavu: 
prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
– predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja Fabulić Ruszkowski, znanstvena suradnica, 
INA Industrija nafte d.d., Zagreb. 
 
Ad. 15.  
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Batch crystallization advanced 
process control” (Napredno vođenje procesa šaržne kristalizacije u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa i 
predložen mentor pristupnika Hrvoja Dorića, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 16. 
Ad. 16. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Čvrste disperzije za povećanje topljivosti i brzine 
otpuštanja lurasidon-hidroklorida iz čvrstih oralnih dozirnih oblika“ pristupnika Joška 
Barbarića, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Matijašić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mladen Brnčić, 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Za mentora doktorskog rada predložen je izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 



Ad. 16. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza sustava za vođenje kolona s razdjelnom 
stijenkom za četiri proizvoda“ pristupnika Gorana Lukača, mag. ing. cheming., asistenta 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. 
Nenad Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. 
sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. 
prof. dr. sc. Mirjana Čurlin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predložen je doc. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 16. 3. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Optimiranje polimernih milireaktora izrađenih 
aditivnom proizvodnjom“ pristupnice Marije Lukić, mag. ing. cheming., asistentice 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: doc. dr. sc. 
Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. 
prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i doc. dr. sc. Ivana Grčić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predložen je izv. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu završnog specijalističkog rada o pozitivnoj 
ocjeni završnog rada „Karakterizacija i modeliranje svojstava mješavina sirove nafte“ u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, pristupnika Dražena Jovičića, 
mag. appl. chem., zaposlenog u Zavodu za ispitivanje kvalitete d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 18.  
Prihvaća se Financijski plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu završnog specijalističkog rada pod naslovom: 
„Karakterizacija i modeliranje svojstava mješavina sirove nafte“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, pristupnika Dražena Jovičića, mag. appl. chem., 
zaposlenog u Zavodu za ispitivanje kvalitete d.o.o., Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. 
Aleksandra Sander, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i dr. sc. Maja Fabulić Ruszkowski, znanstvena suradnica, INA Industrija nafte d.d. 
 
Ad. 19. 
Ad. 19. a. 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2017./2018. 
Ad. 19. b. 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Inženjerska kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2017./2018. 
Ad. 19. c. 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
za akademsku godinu 2017./2018. 

 
Ad. 20. 
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. 21. 



Prihvaća se predložena dopuna teme završnih radova za akademsku godinu 2018./2019. za 
preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 22. 
Prihvaća se Pravilnik o izradi završnog/diplomskog rada i polaganju završnog/diplomskog 
ispita na sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 23. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2017./2018. 

 
Ad. 24.  
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2018./2019. 

 
Ad. 25. 
Prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči, dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za potpisivanje Ugovora broj 812880 NOWELTIES 
sa European Commission Research Executive Agency (REA) i koordinatorom FUNDACIO 
INSTITUT CATALA DE RECERCA DE L’AIGUA. 
 


