
 
Dnevni red za 228. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1.  
a) Prihvaćanje Zapisnika 227. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 8. 
srpnja 2019. 

b) Prihvaćanje Zapisnika 40. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
održane 9. rujna 2019. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Prijedlog imenovanja članova stručnih tijela Fakulteta kemijskog 

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

4. Izvješće Povjerenstva za ocjenu prijedloga za podjeljivanje Nagrade Franjo 
Hanaman Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

5. Prijedlog za dodjelu Nagrade Ivan Plotnikov Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu 

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 izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 

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

a) na vlastiti zahtjev: 
1. Dr. sc. JÉRÔME LE CUNFF, zaposlen u Xellia d.o.o., Zagreb za izbor u 

znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo 

b) na traženje Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu: 
1. Dr. sc. MAJA ZEBIĆ AVDIČEVIĆ, poslijedoktorandica Fakultet strojarstva 

i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne 
tehničke znanosti 

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

1. Doc. dr. sc. IGOR DEJANOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

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

1. Dr. sc. ANDREJ VIDAK, za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za 
fiziku 

2. SILVIJA MOROVIĆ, mag. ing. oecoing., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 



3. NIKOLA RIMAC, mag. ing. oecoing., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa 

4. VEDRAN PETRIĆ, mag. appl. chem., za izbor na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

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 razvojno radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
organsku kemiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja na 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 prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju 

11. Prijedlog izvedbenog programa izbornog kolegija Spektroskopske metode 
u istraživanju materijala na doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 

12. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. IVANA COHA, dipl. ing, stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom 

obrazovanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
2. MORANA ČESNIK, mag. ing. oecoing. 
3. DARIA JURETIĆ PERIŠIĆ, mag. ing. oecoing., znanstvena novakinja 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
4. BOJAN PLAVAC, mag. ing. oecoing., zaposlen u Hrvatskom zavodu za 

javno zdravstvo, Zagreb  
13. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. IVANA COHA, dipl. ing, stručna suradnica u sustavu znanosti i visokom 

obrazovanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
2. MORANA ČESNIK, mag. ing. oecoing. 
3. DARIA JURETIĆ PERIŠIĆ, mag. ing. oecoing., znanstvena novakinja 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
4. BOJAN PLAVAC, mag. ing. oecoing., zaposlen u Hrvatskom zavodu za 

javno zdravstvo, Zagreb  
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. MARINA MRĐA LALIĆ, dipl. ing., zaposlena u KONČAR - Energetski 

transformatori d.o.o., Zagreb  
2. ANERA ŠVARC, mag. ing. cheming. 
15. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. VEDRAN ĐURINA, dipl. ing., zaposlen u Končar – Institut za 

elektrotehniku d.d.; Zagreb 
2. ZRINKA ŠVAGELJ, mag. appl. chem., asistentica Fakulteta strojarstva i 

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

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

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
2. MARIJA SIGURNJAK, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
17. Prijedlog izmjene Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 

2019./2020. za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

18. Dopuna rasporeda ispitnih rokova diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 
godinu 2019./2020. 



19. Godišnji plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu o kompoziciji radnog opterećenja zaposlenika  za akademsku 
godinu 2019./2020. 

20. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu 

21. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 228. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. rujna 2019. 
 
Ad. 1. 
Ad. 1. a. 
Prihvaća se Zapisnik 227. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 8. srpnja 2019. 
Ad. 1. b. 
Prihvaća se Zapisnik 40. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 9. rujna 2019. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
1. Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 

nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 13. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. Odluku da se: 
- Prof. dr. sc. TOMISLAV BOLANČA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti; 

- Izv. prof. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti; 

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

Ad. 2. a. 2. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je na 12. redovitoj sjednici u 350. akademskoj godini 
(2018./2019.) održanoj 9. srpnja 2018. donio je Odluku i odobravanju pokretanja postupka 
stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 

- Hrvoja Nikla, dipl. ing., tema: „Međulaboratorijska usporedbena mjerenja brzine 
strujanja i koncentracije krutih čestica u otpadnom plinu“ 

- Hrvoja Dorića, mag. ing. cheming.,tema: „Batch crystallization advanced process 
control” (Napredno vođenje procesa šaržne kristalizacije) 

Ad. 2. a. 3. 
Sveučilište u Zagrebu, povodom zahtjeva Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, dalo je suglasnost dana 10. rujna 2019., Fakultetu za raspisivanje 
javnog natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko 
inženjerstvo i katalizu. 
Ad. 2. a. 4. 
Prof. dr. sc. Silvani Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave za izvođenje 5 sati predavanja iz kolegija 
„Razvoj najučinkovitijih lijekova“ (152821) na doktorskom studiju Kemija pri Kemijskom 
odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2019./2020. 
Ad. 2. a. 5. 
Prof. dr. sc. Anti Jukiću, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave iz kolegija „Razvojni trendovi 
ambalažnih materijala“ (30 sati predavanja i 15 sati seminara) na diplomskom 
sveučilišnom studiju Ambalaža, Odjel za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša, 
Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2019./2020. 
Ad. 2. a. 6. 



Dekan donosi odluku o imenovanju članova Povjerenstava i koordinatora za akademske 
godine 2019./2020. i 2020./2021. 
Ad. 2. a. 7. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
prihvaća raspored redovitih sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2019./2020. 
Ad. 2. b. 1. 
Donosi se odluka o raspisu Natječaja 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 ak. god. 2018./2019. 
Ad. 2. b. 2. 
U tablici se nalazi prikaz broja obranjenih završnih radova od 2016./2017 do 2018./2019. 

Studij 
 

 ak. god. 
Broj obranjenih 

završnih radova 

Upisna kvota za upis 

u 1. god. DS 

Ekoinženjerstv

o 

2018./2019. 17 35 

2017./2018. 23  40 

2016./2017. 14 35 

Kemija i 

inženjerstvo 

materijala 

2018./2019. 35 35 

2017./2018. 35  30 

2016./2017. 25 20 

Kemijsko 

inženjerstvo 

2018./2019. 40 40 

2017./2018. 35 40  

2016./2017. 40 35 

Primijenjena 

kemija 

2018./2019. 32 40 

2017./2018. 49 40  

2016./2017. 36 35 

UKUPNO 

  

2018./2019. 124 150 

2017./2018. 142  150 

2016./2017. 115  125 

Ad. 2. b. 3. 
U tablici se nalazi prikaz broja obranjenih završnih radova od 2016./2017 do 2018./2019. 

Studij 
 ak. god. Broj obranjenih diplomskih 

radova 

EI 

2018./2019. 30 (14 + 16) 

2017./2018. 28 

2016./2017. 34 



KIM 

2018./2019. 24 (13 + 11) 

2017./2018. 22 

2016./2017. 21 

KI 

2018./2019. 37 (17 + 20) 

2017./2018. 32  

2016./2017. 37 

PK 

2018./2019. 39 (29 + 10) 

2017./2018. 30 

2016./2017. 31 

UKUPNO 

  

2018./2019. 130 (73 + 57) 

2017./2018. 112 

2016./2017. 123 

Ad. 2. b. 4. 
U tablici se nalazi prikaz upisanih studenata u prvu godinu preddiplomskih studija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. 

Studij 
Broj upisanih 
studenata u ljetnom 
upisnom roku 

Broj upisanih 
studenata u 
jesenskom upisnom 
roku 

Odobrena upisna kvota za 
upis u 1. god. 
preddiplomskih studija 

EI 54 1 55 

KIM 55   55 

KI 53 1 55 

PK 55   55 

UKUPN

O 
219 220 

Ad. 2. b. 5. 
Donosi se Odluka o minimalnom broju upisnih studenata na izbornim kolegijima 
preddiplomskih i diplomskih studija, te o minimalanom i maksimalanom broj studenata 
po pojedinom modulu. 
Ad. 2. b. 6. 
Donosi se Odluka o participiranju u troškovima studija za ak. god. 2019./2020. 
Ad. 2. b. 7. 
Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskih studija održat će se u 
ponedjeljak, 30. rujna 2019. u predavaonici MKV-19 s početkom u 9:00 sati. 
Ad. 2. b. 8.  
Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij za 
akademsku godinu 2019./2020. 
Ad. 2. b. 9. 
Predstojnici zavoda zamoljeni su da dostave podatke u kadrovsku referadu o angažiranju 
demonstratora na vježbama za zimski semestar u ak. god. 2019./2020. 
Ad. 2. b. 10. 
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, 27. rujna 2019. od 18:00 do 22:00 sata na 
Europskom trgu. 
Profesori, asistenti i studenti našeg Fakulteta sudjeluju u ovom projektu s dva kviza i 
jednom radionicom. Prodekanica za nastavu zahvalila se prof. dr. sc. Sandri Babić i doc. dr. 
sc. Fabio Faraguna na trudu oko organizacije programa koji će se izvoditi na Europska noći 
istraživača. 
Ad. 2. b. 11. 
Tijekom rujna 2019. su objavljeni rezultati natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Program 
suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”“ (rok PZS-2019-
02). 
Od tri prijavljena projekata gdje su istraživači s Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije prijavitelji, jedan je odobren, jedan se nalazi na rezervnoj listi dok jedan nije 
odobren za financiranje. Također, istraživači s Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije su suradnici na dva prihvaćena projekta gdje je prijavitelji druge znanstvene 
institucije. 
Ad. 2. b. 12. 
Na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost objavljen je natječaj za prijavu na 
program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća“ čiji 
je cilj poticanje razvoja suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i 
sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite 
prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti 
voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano 
za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.  
Ad. 2. b. 13. 
Tijekom srpnja 2019. dobivena je informacija od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja 
(MZO) da su odobrene nove Akcije u okviru program COST (European Collaboration in 
Science and Technology), čiji je cilj promicanje umrežavanja te internacionalne suradnje.O 
svemu navedenom nastavnici bili obaviješteni od dr. sc. Vesne Gablica Marković koja je 
provela uvrštavanje zainteresiranih prema dostupnim Akcijama.  
Tako su unutar Akcije “CA18225: Taste and Odor in early diagnosis of source and drinking 
Water Problems” uvrštene prof. dr. sc. Danijela Ašperger kao članica Upravnog odbora te 
prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić i prof. dr. sc. Sanja Martinez kao zamjenske članice 
Upravnog odbora.  
Unutar Akcije “CA18224: Green Chemical Engineering Network towards upscaling 
sustainable processes” su uvrštene doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić te doc. dr. sc. Martina 
Sudar kao članice "Management Induction" odbora. 
U okviru Akcije “CA18229: Non-conventional yeast for the production of bioproduct” su 
uvrštene prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki kao članica Upravnog odbora te doc. dr. sc. 
Dajana Kučić Grgić te doc. dr. sc. Martina Sudar kao zamjenske članice Upravnog odbora.  
U okviru Akcije “CA18202: „Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics 
Advanced Research“ uvrštena je asistentica Irena Ivanišević, dipl. ing. kao zamjenska 
članica Upravnog odbora, dok je u Akciju “CA18236 : Multi-disciplinary innovation for 
social change" uvršten dr. sc. Andrej Vidak s istom funkcijom. 
Ad. 2. b. 14. 
Na natječaj za upis na doktorski studija „Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija“ koji 
je završio u srpnju ove godine, prijavilo se 13 kandidata, od čega 4 stranca. Upis će se održati 
3. listopada 2019. 
Ad. 2. b. 15. 
Prodekan za poslovanje upoznao je članove Fakultetskog vijeća s novim uspjesima 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na izložbama inovacija.  

International 
Invention 
and Trade 
Expo  
2019, London, 
UK 

29.-30. 8. 
2019. 

CAN-capsule – 3D-
tiskana kapsula za 

kontrolirano 
oslobađanje djelatne 

tvari 

prof. dr. sc. 
Gordana Matijašić; 
Matija Gretić, mag. 

ing. cheming.; 
Anna Poropat; 

Josip Vinčić 

srebro 



Tretiranje slane šljake 
kao vrijedne mineralne 

sirovine 

doc. dr. sc. Marin 
Kovačić; 

prof. dr. sc. Ana 
Lončarić Božić 

srebro 

Ad. 2. b. 16. 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije se u lipnju 2019. prijavio na Poziv za 
iskazivanje interesa upućen od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje ili 
sufinanciranje obnove građevina javnih visokih učilišta u 2019. godini s projektom obnove 
Studentske referade i studentskih laboratorija. Traženi iznos sufinanciranja je 850.000,00 
kuna. Odlukom od 30. srpnja 2019. odobren je iznos od 500.000,00 kuna.  
Ad. 2. b. 17. 
Od 1. rujna 2019. stupile su na snagu Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak 
objavljene su u Narodnim novinama broj 80/19.  
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada.  
Ad. 2. c. 2. 
Prof. dr. sc. Marko Rogošić izvijestio je članove Fakultetskog vijeća da je dana 17. rujna 2019. 
održan uvodni sastanak druge generacije studenata(32) s visoke škole ITECH Lyon.  
 
Ad.3. 
Imenuju se članovi stručnih tijela Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. 
 
Ad. 4. 
Nagrada Franjo Hanaman za svekoliku djelatnost na promicanju imena Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dodjeljuje se prof. emeritusu 
Laszlu Siposu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 5. 
Nagrada Ivan Plotnikov Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2018. godinu, dodjeljuje se doc. dr. sc. Petru Kassalu, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 
u Zavodu za fizikalnu kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Krešimir Košutić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Marin Matošić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. a. 1.  
Dr. sc. JÉRÔME LE CUNFF, zaposlen u Xellia d.o.o., Zagreb, 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. Jérôme Le Cunffa u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik. 
Ad. 7. b. 1.  
Dr. sc. MAJA ZEBIĆ AVDIČEVIĆ, poslijedoktorandica Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik 
u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 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. Maje Zebić Avdičević u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 8. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika doc. dr. sc. Igora Dejanovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 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. Nenad 
Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. 
Mirjana Čurlin, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1.  
Dr. sc. ANDREJ VIDAK, izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje fizika, u Zavodu za fiziku, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 9. 2.  
SILVIJA MOROVIĆ, mag. ing. oecoing., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu 
kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 9. 3.  
NIKOLA RIMAC, mag. ing. oecoing., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja 
i automatsko vođenje procesa, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 9. 4.  
VEDRAN PETRIĆ, mag. appl. chem., izabire se na razvojno radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
elektrokemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 1. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na razvojno 
radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, 
polje kemija, u Zavodu za organsku kemiju. 
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 u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za 
organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 



Ad. 10. 2. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na 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, odobrava se raspis javnog 
natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području 
u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 3. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na 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, odobrava se raspis javnog 
natječaja za jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u području 
u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. 
prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se izmjena nositelja Izvedbenog programa kolegija Spektroskopske metode u 
istraživanju materijala na doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena 
kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12. 
Ad. 12. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Brzo određivanje 89,90Sr u kompleksnim uzorcima Čerenkovljevim 
brojenjem na kromatografskoj koloni“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
analitička kemija, pristupnice Ivane Coha, dipl. ing., stručne suradnice u sustavu znanosti 
i visokom obrazovanju, zaposlene u Institutu Ruđer Bošković, Zagreb. 
Ad. 12. 2.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Matematičko modeliranje i optimizacija enzimskih kaskada za 
sintezu industrijski vrijednih produkata“ (Mathematical modelling and optimization of 
enzymatic cascades for the synthesis of industrially valuable products), u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo, pristupnice 
Morane Česnik mag. ing. oecoing. 
Ad. 12. 3. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Uklanjanje farmaceutika iz voda naprednim oksidacijskim procesom 
uz Sunčevo zračenje“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu, pristupnice Darije Juretić Perišić, mag. ing. 
oecoing., znanstvene novakinje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu. 
Ad. 12. 4. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Razvoj naprednih fotokatalitičkih procesa za razgradnju aromatskih 
onečišćivala u vodi“, u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 
pristupnika Bojana Plavca, mag. ing. oecoing., zaposlenog u Hrvatskom zavodu za javno 
zdravstvo, Zagreb. 



Ad. 13. 
Ad. 13. 1.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Brzo određivanje 
89,90Sr u kompleksnim uzorcima Čerenkovljevim brojenjem na kromatografskoj koloni“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, pristupnice Ivane 
Coha, dipl. ing., stručne suradnice u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, zaposlene u 
Institutu Ruđer Bošković, Zagreb, u sastavu: Izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, izv. 
prof. dr. sc. Vladimir Dananić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Željka Knežević Medija, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Ad. 13. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Matematičko 
modeliranje i optimizacija enzimskih kaskada za sintezu industrijski vrijednih produkata“ 
(Mathematical modelling and optimization of enzymatic cascades for the synthesis of 
industrially valuable products), u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo, pristupnice Morane Česnik mag. ing. oecoing., 
u sastavu: prof. emerita Đurđa Vasić-Rački, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Pere 
Clapés, Catalonia Institute for Advanced Chemistry, Barcelona, Spain. 
Ad. 13. 3.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Uklanjanje 
farmaceutika iz voda naprednim oksidacijskim procesom uz Sunčevo zračenje“ u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom 
inženjerstvu, pristupnice Darije Juretić Perišić, mag. ing. oecoing., znanstvene novakinje 
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, doc dr. sc. Marin Kovačić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Urška Lavrenčič Štangar, Faculty of 
Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Slovania. 
Ad. 13. 4.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj naprednih 
fotokatalitičkih procesa za razgradnju aromatskih onečišćivala u vodi“, u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, pristupnika Bojana Plavca, mag. ing. 
oecoing., zaposlenog u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zagreb, u sastavu: prof. dr. 
sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, doc dr. sc. Marin Kovačić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 14. 
Ad. 14. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj metode 
procjene zaštitnih svojstava premaza za primjenu u ekstremno korozivnom okolišu“ u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u 
razvoju materijla, pristupnice Marine Mrđa Lalić, dipl. ing., zaposlene u KONČAR - 
Energetski transformatori d.o.o., Zagreb, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić 
Ćurković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu - 
predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ivan Stojanović, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 14. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu 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 reakcijsko inženjerstvo, 
pristupnice Anere Švarc, mag. ing. cheming., u sastavu: prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik 



Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, prof. emerita Đurđa Vasić-Rački, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Anett Schallmey, Institute for 
Biochemistry, Biotechnology and Bioinformatics, Technische Universität Braunschweig, 
Germany. 
 
Ad. 15. 
Ad. 15. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Procjena fizikalno-kemijskih 
svojstava izolacijskih ulja tehnikama molekulske spektroskopije uz korištenje 
kemometrijskih metoda i umjetnih neuronskih mreža“ u području tehničkih znanosti, 
polje temeljne tehničke znanosti, grana materijali  i predloženi mentor doktorskog rada 
izv. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, pristupnika Vedrana Đurine, zaposlenog u Končar – Institut za elektrotehniku 
d.d.; Zagreb. 
Ad. 15. 2. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj aluminij-oksidnih 
keramičkih pjena primjenom metode replike“ području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predloženi 
mentori doktorskog rada prof. dr. sc. Vera Rede, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu – mentor I doc. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II., pristupnice Zrinke Švagelj, mag. appl. 
chem., asistentice Fakulteta strojarstva i brodogradnje 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: „Primjena samoorganizirajućih monoslojeva 
organskih kiselina u zaštiti bronce i brončane patine“ pristupnice Dajane Mikić, mag. appl. 
chem., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u 
sastavu: prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Katarina Marušić, znanstvena 
suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
Za mentora doktorskog rada predložena je izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, 
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: „Modeliranje toksičnosti višekomponentnih 
otopina farmaceutika i pesticida“ pristupnice Marije Sigurnjak, mag, ing. cheming., 
asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predložen je izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se izmjena Izvedbenog plan nastave za akademsku godinu 2019./2020. za 
preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 18. 
Prihvaća se dopuna rasporeda ispitnih rokova diplomskih studija na Fakultetu kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 
 



Ad. 19. 
Prihvaća se Godišnji plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu o kompoziciji radnog opterećenja zaposlenika  za akademsku godinu 2019./2020. 
 
Ad. 20. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za 2019. godinu. 


