
 
Dnevni red za 230. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 229. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. 
listopada 2019. 

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-nastavno 

zvanje i radno mjesto: 
1. Doc. dr. sc. DAVOR DOLAR, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 

4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Dr. sc. DARIA JURETIĆ PERIŠIĆ, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

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

1. Dr. sc. VANJA GILJA, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

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

1. Dr. sc. SILVIJA MARAČIĆ, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor na radno mjesto u suradničkom 
zvanju poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje kemija u 
Zavodu za organsku kemiju 

2. BRUNA BABIĆ, mag. ing. oecoing., za izbor na razvojno radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za analitičku kemiju 

3. MARTINA PIŠKOR, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za organsku kemiju 

4. IVANA ELIZABETA ZELIĆ, mag. ing. oecoing., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

7. 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 
polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju 

8. Prijedlog Izvedbenog programa izbornog kolegija Medicinska kemija na 
doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

9. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. MARINA MRĐA LALIĆ, dipl. ing., zaposlena u KONČAR - Energetski 

transformatori d.o.o., Zagreb  
10. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 



1. MARINA MRĐA LALIĆ, dipl. ing., zaposlena u KONČAR - Energetski 
transformatori d.o.o., Zagreb 

11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 
prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 

1. ROBERT BERNAT, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb 

2. MARTIN GOJUN, mag. ing. oecoing., asistent – doktorand Hrvatske 
zaklade za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 

3. BOJAN HUDEC, dipl. ing., zaposlen u INA Industrija nafte d.d., Zagreb 
12. Prijedlog Izvedbenog plana nastave za doktorski studij Kemijsko 

inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 

13. Godišnji izvještaj o radu doktorskih studija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. (Obrazac DR.SC.-09): 
a) Kemijsko inženjerstvo 
b) Inženjerska kemija 
c) Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

14. Prijedlog Plana izrade tema završnih/diplomskih radova Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku 
godinu 2019./2020. 

15. Financijski plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za razdoblje 2020. – 2022. 

16. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 230. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 18. studenoga 2019. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 229. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. listopada 2019. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Sveučilište u Zagrebu je 3. studenoga 2019. obilježilo je 350. obljetnicu svoga postojanja.  
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, uručila je povelje Republike Hrvatske 
zagrebačkom Sveučilištu te fakultetima koji su proslavili više od sto godina djelovanja, pa 
je tako i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu dobio povelju. 
Ad. 2. a. 2. 
Naizložbi inovacija na svijetu, 44. Hrvatskom salonu inovacija INOVA 2019, na kojoj su bile 
izložene inovacije iz više od 30 zemalja svijeta Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene su dvije zlatne medalje i srebrna za inovacije 
i posebno priznanje u povodu obilježavanja 100. obljetnice. 
Nagrađene su sljedeće inovacije: 
- Tekući oklop na osnovi aramidnih vlakana i nanofluida, autora prof. dr. sc. Ante Jukića, 

doc. dr. sc. Fabija Faragune i Tine Zubović - Nagradom za najbolju inovaciju u 
primjenjenoj znanosti i zlatnom medaljom; 

- Uređaj za interventnu obradu vode za piće, autora mr. sc. Marinka Markića, dr. sc. Matije 
Cvetnića, izv. prof. dr. sc. Šime Ukića, prof. dr. sc. Tomislava Bolanče i pro. emeritusa 
Laszla Siposa - zlatnom medaljom; 

- Tretiranje slane šljake kao vrijedne mineralne sirovine, autora doc. dr. sc. Marina 
Kovačića i prof. dr. sc. Ane Lončarić Božić - srebrnom medaljom. 

Ad. 2. a. 3. 
Vijeće tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu dostavilo je 22. listopada 2019. Naputak 
koje je izradilo Povjerenstvo za utvrđivanje kriterija i potvrdu izbora u zvanja Vijeća 
tehničkog područja u svezi sadržaja i dostave dokumentacije za izbor predloženika u 
znanstveno-nastavna zvanja.  
Ad. 2. a. 4. 
Dana 10. studenoga 2019 u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, održane su dvije 
svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 1. 
Na prijedlog Povjerenstva za e-učenje dekan Fakulteta prof. dr. sc. Tomislav Bolanča donio 
je Odluku o dodjeli nagrade za najbolji e-kolegij u ak. god 2018./2019.: 
- Glavna nagrada za najbolji e-kolegij u ak. god. 2018./2019. dodjeljuje se prof. dr. sc. 

Gordani Matijašić za e-kolegij Mehaničko procesno inženjerstvo; 
- Dodatna nagrada za pedagoško/didaktičko oblikovanje e-kolegija u ak. god. 2018./2019. 

dodjeljuje se prof. dr. sc. Jeleni Macan za e-kolegij Kompozitni materijali; 
- Dodatna nagrada za multimedijalne sadržaje u e-kolegiju u ak. god. 2018./2019. dodijeli 

izv. prof. dr. sc. Marijani Kraljić Roković i prof. dr. sc. Sanji Martinez za kolegij 
Elektrokemijsko i korozijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. b. 2. 
Ženska futsal ekipa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije  Sveučilišta u Zagrebu 
u sastavu: Sandra Trstenjak, Kristina Sušac, Anamarija Mitar, Gabrijela Radić, Lucija 
Svorcina, Jelena Böhm, Marija Fucak, Inga Geršak, Bonita Jurec, Emina Kadić i Iva Pavičić 
na 5th World InterUniversities Championships-u koji se održao u Puli od 13. do 17. 
studenog 2019. osvojila je 1. mjesto u jakoj konkurenciji 8 sveučilišta. Na natjecanju je 
sudjelovalo 2500 studenata sa 16 sveučilišta. U polufinalu su naše studentice pobijedile 
studentice sa Saint Joseph University of Beirut (Libanon), a u finalu su bile bolje od 



Slovačkog sveučilišta Comenius University. Studentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Lucija Svorcina je proglašena najboljom igračicom na 
turniru. 
Ad. 2. b. 3. 
U okviru EIT HEALTH projekta prvi puta je na Sveučilištu u Zagrebu organiziran EIT 
HEALTH INNOVATION DAY, jednodnevni program razvoja inovacija. Tema 
ovogodišnjeg iDay je Bringing Care Home - Izazovi aktivnog i zdravog starenja od mladosti 
do duboke starosti! 
Program se provodio u istom periodu na 31 EIT HEALTH partnerskoj lokaciji s ciljem 
promocije inovacija u području zdravlja, zdravstvene skrbi i zdravstvenog sustava. 
Studentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije  Sveučilišta u Zagrebu u timu 
TIGAR: Ana Gudelj, Karla Zadro, Marina Gapit, Kristina Sušac i Lucija Fiket aktivnim su 
učešćem doprinijele kvaliteti cijelog programa i dobili su veliku pohvalu koordinatorice za 
Hrvatsku dr. sc. Kotarski sa Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 4. 
Na Natječaj za oslobođenje dvadeset redovitih studenata od participiranja u troškovima 
studija na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. prijavilo se 18 studenata. Sukladno 
uvjetima Natječaja od 27. rujna 2019. i uvjetima Odluke od 21. listopada 2019. pravo na 
oslobođenje od participiranja u troškovima studija u ak. god. 2019./2020. steklo je 17 
studenata. 
Ad. 2. b. 5. 
Na temelju provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje STEM državnih stipendija za 
preddiplomske studije za akademsku godinu 2019./2020. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja dodijelilo je studentima našeg Fakulteta nakon prvog kruga ukupno 20 
stipendija od čega 4 stipendija za studente prve godine (KI-1, PK-3) i 16 stipendija za 
studente druge i treće godine (PK-8, KIM-2, KI-4, EI-2).  
Ad. 2. b. 6. 
Promocija studenata preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta za ak. god. 2018./2019. 
održat će se 30. studenoga 2019. 
Ad. 2. b. 7. 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se od 21. do 23. studenog 2019. u Studentskom 
centru u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 8. 
Tijekom studenog su pristigli rezultati vrednovanja za projekte prijavljene na natječaj 
Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) Istraživački projekti (IP-04-2019) i Uspostavni 
istraživački projekti (UIP-04-2019), te su otvoreni pregovori o financijskom pregovaranju 
za projekte na glavnoj listi za financiranje.  
Ukupno je na natječaj s našeg Fakulteta prijavljeno 7 Istraživačkih projekata, od čega su 
dva u fazi financijskog pregovaranja (tj. biti će sigurno financirani), daljnja dva su 
pozitivno ocijenjena ali se nalaze na tzv. „rezervnoj“ listi, jedan nije prošao recenziju u 
drugom krugu dok dva nisu prošla recenziju u prvom krugu.  
Na natječaj za Uspostavne istraživačke projekte otišlo je 6 prijava, od čega su četiri u fazi 
financijskog pregovaranja (tj. biti će sigurno financirani), daljnja dva su pozitivno 
ocijenjena ali se nalaze na tzv. „rezervnoj“ listi. Uspjeh na UIP natječaju predstavlja 
potvrdu strategije uprave Fakulteta ciljanu na zapošljavanje novih docenata odabranih iz 
kvote izvrsnih poslijedoktoranada. 
Ad. 2. b. 9. 
Sredinom studenoga 2019. godine raspisat će se natječaj za izobrazbu novih doktora 
znanosti. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici u stalnom radnom odnosu na 
znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-
nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 4 godine prije roka za prijavu na 
natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim 
projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima 
koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijavu na ovaj natječaj. Može se 
podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog 
projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora te da se financira ukupan trošak 
plaće doktoranda.  



Ad. 2. b. 10. 
Na mrežnim stranicama HRZZa se nalazi i javni poziv za izbor i imenovanje članova panela 
za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost.  
Ad. 2. b. 11. 
U najavi je natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj s temom: “Povećanje razvoja 
novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”. 
Prijavitelji će biti poduzetnici (mikro, mala i srednja poduzeća – MSP te velika poduzeća), 
a partneri mogu biti i znanstvene organizacije. Vrijednost natječaja je 770.000.000,00 kn. 
Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i 
poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje 
kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s 
partnerima uključujući suradnju s institucijama za istraživanje i razvoj. Projekt mora 
rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje 
proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje 
partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite 
aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz 
učinkovitu suradnju) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu 
imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj. Indikativni datum objave: 
listopad 2019. godine.  
Ad. 2. b. 12. 
Dana 8. studenog 2019. je održana elektronska sjednica Povjerenstva za međunarodnu 
suradnju našeg Fakulteta koja je rangirala pristigle prijave na natječaj za Akademsku 
mobilnost u 2019. godini (prvi krug), te su rang liste i cjelokupna prijavna dokumentacija 
proslijeđene na Sveučilište u Zagrebu u propisanom roku (12. studeni 2019.). 
Ad. 2. b. 13. 
Dana 4. studenog 2019. Sveučilište u Zagrebu je otvorilo 2. krug Natječaja za mobilnost 
studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./2020. Drugi krug 
Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 15. 
siječnja 2020. do 31. srpnja 2020. Završetak mobilnosti je najkasnije do 30. rujna 2020. Rok 
za prijave je do 29. studenog 2019. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u 
slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). 
Ad. 2. b. 14. 
Dana 4. studenog 2019. objavljeni su prvi rezultati Natječaja za mobilnost nastavnog i 
nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti 
mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje 
mobilnosti od 2. prosinca 2019. do 31. ožujka 2021. Odobrene su dvije mobilnosti 
nastavnicima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Elviri Vidović i izv. prof. dr. sc. Marijani Kraljić Roković 
Ad. 2. b. 15. 
Raspisan je natječaj za program Vulcanus in Japan kojeg organizira EU-Japan centar za 
industrijsku suradnju (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation). Program je usmjeren 
na studente prirodnih i tehničkih znanosti sa sveučilišta u Europskoj uniji sa svrhom 
jednogodišnjeg stručnog usavršavanja u japanskim tvrtkama. Za stipendije se mogu 
prijaviti studenti koji su u trenutku prijave barem na 4. godini studija te studenti 
doktorskog studija. Program se odnosi na razdoblje od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. 
Prijave su moguće do 20. siječnja 2020.  
Ad. 2. b. 16. 
Dana 25. listopada 2019. održan je naknadni upis na doktorski studij „Kemijsko 
inženjerstvo i primijenjena kemija“. Na natječaj koji je završio u srpnju 2019. prijavilo se 13 
kandidata dok je naknadno jedna kandidatkinja odustala od upisa, a u međuvremenu 
naknadno su pristigle još tri prijave. Na prvom roku u listopadu 2019. upisalo se 11 
studenata, dok se na ovom naknadnom roku upisalo četiri kandidata. Također, po potrebi 
će održati naknadni termini upisa zajedno sa zapošljavanjem novih doktoranda/asistenta 
zaključno do 1. veljače 2020. 
Ad. 2. b. 17. 



U  organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta na Fakultetu kemijskog 
inženjerstva i tehnologije u Zagrebu je 13. studenoga 2019. održana konferencija "Plastika 
i kružno gospodarstvo". 
 
Ad.3. 
Doc. dr. sc. DAVOR DOLAR, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 
101/14, 60/15 i 131/17), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, 
Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 4. 
Dr. sc. DARIA JURETIĆ PERIŠIĆ, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, propisane člankom 
32. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Pravilnikom 
o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje 
i tehnološki razvoj (čl. 14. i čl. 15. - tehničke znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 
71/10, 116/10, 38/11 i 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog 
inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i 
grafičke tehnologije radi donošenja odluke o izboru dr. sc. Darije Juretić Perišić u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 5. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Vanje Gilja, asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-
Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. 
Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić, Metalurški fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
Dr. sc. SILVIJA MARAČIĆ, izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za organsku 
kemiju, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 2. 
BRUNA BABIĆ, mag. ing. oecoing., izabire se na razvojno radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju, 
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 3. 
MARTINA PIŠKOR, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju, na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 4. 
IVANA ELIZABETA ZELIĆ, mag. ing. oecing., izabire se na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
reakcijsko inženjerstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 7. 



Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno 
inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, 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. Zlata Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Prihvaća se Izvedbeni program izbornog kolegija Medicinska kemija na doktorskom 
studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagreb. 
 
Ad. 9.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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 materijala, pristupnice Marine Mrđa 
Lalić, dipl. ing., zaposlene u KONČAR - Energetski transformatori d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 10. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 materijala, 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. 11. 
Ad. 11. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj konvertera za efikasnu 
detekciju termalnih neutrona“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
primijenjena kemija  i predloženi mentori doktorskog rada izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i dr. sc. 
Ivana Capan, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor II, 
pristupnika Roberta Bernata, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb. 
Ad. 11. 2. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Microsystem for biocatalytic 
production of biodiesel“ (Mikrosustav za biokatalitičku proizvodnju biodizela) u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo i predloženi 
mentor doktorskog rada prof. dr. sc. Bruno Zelić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnika Martina Gojuna, mag. ing. oecoing., 
asistenta – doktoranda Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 3. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Advancement of in-situ 
coating degradation monitoring by electrochemical impedance spectroscopy“ 
(Unaprjeđenje metodologije praćenja stupnja degradacije premaza in-situ primjenom 



elektrokemijske impedancijske spektroskopije) u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predložena 
mentorica doktorskog rada prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnika Bojana Hudeca, dipl. ing, zaposlen u 
Fennovoima Oy, Republic od Finland. 
 
Ad. 12. 
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2019./2020. za doktorski studij 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13. 
Ad. 13. a. 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
Ad. 13. b. 
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Inženjerska kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2018./2019. 
Ad. 13. 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 2018./2019. 
 
Ad. 14. 
Ad. 14. a. 
Prihvaćaju se predložene teme završnih radova za akademsku godinu 2019./2020. za 
preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 14. b. 
Prihvaćaju se predložene teme diplomskih radova diplomskih studija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 
 
Ad. 15. 
Prihvaća se Financijski plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za razdoblje 2020. – 2022. 
 
Ad. 16. 
Ad. 16. 1. 
Tradicionalni božićni domjenak održat će se u petak, 13. prosinca 2019. u prostorima 
dekanata s početkom u 14:00 sati. 
Ad. 16. 2. 
Prigodna božićna predstava „I opet…Miffy“ za djecu zaposlenika održat će se nedjelju, 8. 
prosinca 2019. u 11:00 sati u Gradskom kazalištu Trešnja. 
 


