
 
Dnevni red za 222. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 221. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 17. 
prosinca 2018. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Nominacija kandidata za izbor dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 
2020./2021.  

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

1. Doc. dr. sc. SVJETLANA KRIŠTAFOR, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
i radno mjesto izvanrednog profesora u području prirodnih znanosti, polje 
kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

2. Dr. sc. ZVONIMIR KATANČIĆ, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 
tehnologiju 

3. Dr. sc. MARIN KOVAČIĆ, asistent – doktorand Hrvatske zaklade za 
znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju 

5. Izvješće 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 

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

1. Izv. prof. dr. sc. MIRJANA ČURLIN, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

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

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

2. ANDREA LONČAREVIĆ, mag. ing. cheming., za izbor na razvojno radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za inženjerstvo površina polimernih 



materijala, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka 
na rad dr. sc. Zrinke Buhin Šturlić zaposlenice Fakulteta 

3. MARTINA MILOLOŽA, mag. ing. oecoing., za izbor 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 

8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. MARIJANA MIMICA TKALČEC, dipl. ing., zaposlena u Hrvatskom 

državnom arhivu, Zagreb 
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. MARIJANA MIMICA TKALČEC, dipl. ing., zaposlena u Hrvatskom 

državnom arhivu, Zagreb 
10. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. MAJA ANIČIĆ, dipl. ing., zaposlena u Saponia d.d., Osijek  
2. KRISTINA BOBANOVIĆ, mag. appl. chem., asistentica Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
3. HRVOJE NIKL, dipl. ing., zaposlen u Cerium d.o.o., Zagreb 
11. Prijedlog dopuna i izmjena Plana izrade tema završnih radova za 

akademsku godinu 2018./2019. 
12. Prijave studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za teme: 
a) završnih radova za akademsku godinu 2018./2019. 
b) diplomskih radova za akademsku godinu 2018./2019. 
13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi 

jednostavne nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu od 29. siječnja 2018. godine 

14. Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2019. godinu 

15. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 222. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 28. siječnja 2019. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 22. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 17. prosinca 2018. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 6. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 
(2018./2019.), održanoj 22. siječnja 2019. izbor:  

‐ Izv. prof. dr. sc. Danijele Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog 
profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku 
kemiju; 

‐ Izv. prof. dr. sc. Zvonimira Glasnovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, 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. 

Ad. 2. a. 2.  
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 8. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. Odluku da se: 

- Dr. sc. Marin Kovačić, asistent – doktorand Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo; 

- Dr. sc. Ivana Šoljić Jerbić, zaposlena u Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, izabire u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 3. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polje kemija donio je na svojoj 10. sjednici 
održanoj 19. prosinca 2018. Odluku da se doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija. 
Ad. 2. a. 4. 
U kategoriji Godišnja nagrada za znanost za 2018. godinu – Nagrada za životno djelo 
predlaže se pokretanje postupka za prof. emeritu Mariju Kaštelan-Macan, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 2. a. 5. 
U kategoriji Godišnja nagrada za znanost za 2018. godinu – za značajno znanstveno 
dostignuće predlaže se pokretanje postupka za prof. dr. sc. Zlatu Hrnjak-Murgić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 2. a. 6. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 4. sjednici, održanoj 11. prosinca 2018. u 350. 
akademskoj godini (2018./2019.) donio je Odluku o odobravanju pokretanja postupka 
stjecanja doktorata znanosti za: 

- Antoniju Ressler, mag. ing. cheming., naslov teme: „Biomaterijali na temelju 
kitozana i hidroksiapatita supstituiranog metalnim ionima za primjene u tkivnom 
inženjerstvu“ 

- Lavdima Zeqirija, master of technical sciences, naslov teme: „Hazardous waste from 
Kizhnicë mine deposit (Republic of Kosovo): assessment of its environmental risk 



and possibility of its conversion into construction material“ (Opasni otpad 
odlagališta rudnika Kizhnicë (Republika Kosovo): procjena ekološke opasnosti i 
mogućnosti njegove prenamjene u građevni materijal). 

Ad. 2. a. 7. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 6. sjednici, održanoj 22. siječnja 2019. u 350. 
akademskoj godini (2018./2019.) donio je Odluku o odobravanju pokretanja postupka 
stjecanja doktorata znanosti za: 

- Vedranu Lovinčić Milovanović, dipl. ing., naslov teme: „Modifikacija 
hidrofobnosti površine dvokomponentnih polimernih mješavina za aditivnu 
proizvodnju mikroreaktora“ 

- Anu Ratković, mag. appl. chem., naslov teme: „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) 

- Aneru Švarc, mag. ing. cheming., naslov teme: „Biocatalytic synthesis of statin 
side-chain precursors“ (Biokatalitička sinteza prekursora bočnih lanaca statina). 

Ad. 2. a. 8. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Andrija Mohorovičić", 
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 18. siječnja 2019., Odluku o 
raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Andrija Mohorovičić" za ak. god. 
2018./2019. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene 
rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 
stručnjaka u području prirodnih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 28. 
lipnja 2019. 
Ad. 2. a. 9. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade "Fran Bošnjaković", Senat 
Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. siječnja 2019., donio Odluku o 
raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Fran Bošnjaković" za ak. god. 
2018/2019. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene 
rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 
stručnjaka u području tehničkih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu 
Sveučilišta zaključno do 28. lipnja 2019. 
Ad. 2. a. 10. 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dana 28. prosinca 2018., Odluku 
o  financiranju popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za znanstvena istraživanja 
upisane u bazu podataka „Šestar“ u 2018. godini. Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobren je iznos od 89.640,00 kn. 
Ad. 2. b. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu j 
donosi Odluku o upisnim kvotama za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 
Ad. 2. b. 2. 
Prihvaća se dopuna Izvedbenog plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. za 
diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 3. 
Redoviti ispitni rokovi u zimskom semestru ak. god. 2018./2019. započinju 28. siječnja 2019.  
Ad. 2. b. 4. 
Dana 28. siječnja 2019. pristugli rezultati faze Provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti 
i ocjene kvalitete unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u znanost i 
inovacije – Prvi poziv“; referente oznake poziva: KK.01.1.1.04. 
Ad. 2. b. 5. 
Dana 3. siječnja 2019. otvoren je Natječaj za prijavu projekata za Program suradnje s 
hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA". Rok za prijavu je do 
28. veljače 2019. 
Ad. 2. b. 6. 



Natječaj Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja” za potporu "Stjecanje iskustva” u sklopu 
programa „Povezivanje znanstvenika”, je otvoren do 1. veljače 2019. godine. Ad. 2. b. 7. 
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. 8. 
U tijeku je natječaj za dodjelu nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 
2018. godinu. Detalji o natječaju su poslani nastavnicima elektroničkom poštom 21. 
siječnja 2019.  
Ad. 2. b. 9.  
Dana 17. siječnja 2019. je otvoren Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog 
boravka u okviru Erasmus+ programa, ključne aktivnosti 1, za akademsku godinu 
2019./2020. 
Ad. 2. b. 10. 
Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
održat će se u petak, 22. veljače 2019. 
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
prihvaća promjenu teme za izradu završnog rada.  
Ad. c. 2. 
Festival znanosti 2019. održat će se od 8. do 13. travnja 2019. na lokaciji Tehnički muzej 
„Nikola Tesla“ u Zagrebu. . Glavna tema 17. festivala znanosti su BOJE. 
Ad. c. 3. 
Kristina Sušec, predsjednica Organizacijskog odbora najavila je održavanje I. Studentskog 
kongresa o inženjerstvu materijala (e-SKIM 2019), koji će se održati na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 28. veljače do 1. ožujka 2019. 
godine. 
 
Ad.3. 
Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga za izbor dekana dostavilo je Izvješće u kojem se 
navodi da je u zadanom roku, zaključno s 14. siječnja 2019. pristigla jedna kandidatura za 
izbor dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
akademske godine 2019./2020. i 2020./2021., i to: prof. dr. sc. Tomislava Bolanče.  
 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1.  
Doc. dr. sc. SVJETLANA KRIŠTAFOR, 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 prirodnih znanosti, polje 
kemija. 
Ad. 4. 2.  
Dr. sc. ZVONIMIR KATANČIĆ, 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 tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 4. 3. 
 
Dr. sc. MARIN KOVAČIĆ, asistent – doktorand Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
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 tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. 1. 
Izv. prof. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 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. 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 izv. prof. dr. sc. Hrvoja Kušića u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
Ad. 5. 2.  
Izv. prof. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 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. 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 izv. prof. dr. sc. Domagoja Vrsaljka u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
Ad. 5. 3.  
Doc. dr. sc. FABIO FARAGUNA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 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 doc. dr. sc. Fabia Faragune u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Ad. 6. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice izv. prof. dr. sc. Mirjane Čurlin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Bruno 
Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Nenad Kuzmanić, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 



 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1.  
IDA BOČEK, mag. appl. chem., izabire se na razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
(radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje kemija, 
u Zavodu za organsku kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 7. 2.  
ANDREA LONČAREVIĆ, mag. ing. cheming., izabire se na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju (radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za inženjerstvo površina polimernih 
materijala, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do povratka na rad dr. sc. 
Zrinke Buhin Šturlić zaposlenice Fakulteta. 
Ad. 7. 3.  
MARTINA MILOLOŽA, mag. ing. oecoing., izabire se na radno mjesto u suradničkom 
zvanju (radno mjesto I. vrste) asistent, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu u Zavodu za 
industrijsku ekologiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 8. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Studij utjecaja hidrolitičkoga, toplinskog i UV starenja na svojstva 
papira za restauraciju“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, pristupnice Marijane Mimica Tkalčec, dipl. 
ing., zaposlene u Hrvatskom državnom arhivu. 
 
Ad. 9.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Studij utjecaja 
hidrolitičkoga, toplinskog i UV starenja na svojstva papira za restauraciju“ u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju 
materijala, pristupnice Marijane Mimica Tkalčec, dipl. ing., zaposlene u Hrvatskom 
državnom arhivu, Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. 
Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Lahorija Bistričić, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 1.  
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Primjena elektrokemijskih 
senzora pri kvantificiranju sastava i interakcija u formulacijama oplemenjivača rublja“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija i predložena mentorica 
doktorskog rada doc. dr. sc. Mirela Samardžić, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pristupnice Maja Aničić, dipl. ing, zaposlene u Saponia d.d., 
Osijek. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 2.  
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „ Sinteza i karakterizacija novih 
dušikovih heterocikličkih fluorofora s potencijalnim senzorskim svojstvima“, u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija i predložena mentorica 
doktorskog rada doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnice Kristine Bobanović, mag. appl. chem., 
asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 3.  
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Međulaboratorijska 
usporedbena mjerenja brzine strujanja i koncentracije krutih čestica u otpadnom plinu“ u 



području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u 
kemijskom inženjerstvu i predloženi mentori doktorskog rada prof. dr. sc. Tomislav 
Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i 
prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu – mentor II, pristupnika Hrvoja Nikla, dipl. ing., zaposlenog u Cerium d.o.o., 
Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

Ad. 11. 
Prihvaća se predložena dopuna i izmjena teme završnih radova za akademsku godinu 
2018./2019. za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Ad. 12. a. 
Prihvaćaju se prijave studenata za teme završnih radova preddiplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
Ad. 12. b. 
Prihvaćaju se prijave studenata za teme diplomskih radova diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
 
Ad. 13.  
Prihvaća se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne nabave 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 29. siječnja 2018. 
godine. 
 
Ad. 14. 
Prihvaća se Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2019. godinu. 
 


