
 
Dnevni red za 233 redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 232. redovite sjednice Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
održane 27. siječnja 2020.  

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja izvješća o radu za 

reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: 
1. Za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent u 

području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju 
(doc. dr. sc. Dragana Vuk) 

4. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto po dobivanja suglasnosti 
Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docent u području prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za 
fiziku  

5. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
nastavno zvanje i radno mjesto po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u 
Zagrebu: 

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u nastavnom zvanju viši 
predavač u području društvenih znanosti, polje kineziologija u Kabinetu 
za društvene i humanističke znanosti 

6. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. VEDRANA LOVINČIĆ MILOVANOVIĆ, dipl. ing., zaposlena u 

MAXICON d.o.o., Zagreb 
7. Godišnji Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2019. 

8. Suglasnost Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za potpisivanje ugovora 
UP.03.1.1.04.0026 CeSaR 

9. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 233. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 24. veljače2020. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se Zapisnik 232. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 27. siječnja 2020. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 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 15. sjednici održanoj 30. siječnja 2020. Odluku da se: 

- dr. sc. Vanja Gilja, poslijedoktorandica 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. Daria Juretić Perišić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 2. 
Josipi Papac, mag. ing. oecoing., asistentici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se studijski boravak na Catalan Institute for Water 
Research, University of Girona, Španjolska u razdoblju od 2. ožujka do 5. lipnja 2020. 
godine.  
Ad. 2. b. 1. 
Dana 18. veljače 2020. raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 
akademsku godinu 2019./2020. Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u 
Zagrebu traju od 19. veljače do 11. ožujka 2020. do 24 sata, a obavljaju se isključivo 
elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 2. 
Raspored nastave za ljetni semestar akademske godine 2019./2020. je dostavljen 
elektroničkom poštom i objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta. 
Ad. 2. b. 3. 
Prodekanica za nastavu iznijela je podatak o prijavama studenata za preddiplomske 
studijske programe Fakulteta na dan 22. veljače 2020., za ak. god. 2020./2021. 
Ad. 2. b. 4. 
Dana 29. siječnja 2020. je zatvoren natječaj HRZZ-a i ARRS-a "Istraživački projekti – 
Slovensko-hrvatski bilateralni projekti" (IPS-2020-01). Projekt razvoja karijera mladih 
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. 
Ad. 2. b. 5. 
Na mrežnim stranicama HRZZ-a i dalje je objavljen natječaj za Istraživačke projekte (IP-
2020-02) te Uspostavne istraživačke projekte (UIP-2020-02). Rok za prijavu je pomaknut 
s 13. veljače 2020. na 3. ožujak 2020., a više informacija o natječajima nalazi se na mrežnoj 
stranici. 
Ad. 2. b. 6. 
Dana 11. prosinca 2019. objavljeno je da je natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj s 
temom: “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti 
istraživanja i razvoja – faza II” otvoren. Službeni rok zaprimanja prijava pomaknut je na 
17. veljače 2020., dok je zaključni rok ostao 29. lipnja 2020.  
Ad. 2. b. 7. 
Pristigli su i rezultati vrednovanja projekta prijavljenih na natječaj za sufinanciranje 
znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje 
2020-2021. godine. Tijekom 17. zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i 



tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, Povjerenstvo je 
razmotrilo 74 prijavljena projektna prijedloga, te je odobrilo ukupno 48 projekta za 
financiranje, a među njima i jedan projekt s Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije; „Stabilizacija halogenhidrin-dehalogenaza radi upotrebe u 
nekonvencionalnim medijima“, prof. dr. sc. Zvjezdane Findrik Blažević, koji je prijavljen 
zajedno sa prof. dr. sc. Majom Leitgeb s Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Univerza v Mariboru. 
Ad. 2. b. 8. 
Pristigli su rezultati Natječaja za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na 
Sveučilištu u Beču u 2020.; jednu od dvije stipendije je dobila naša asistentica Katarina 
Mužina, mag.ing.cheming. 
Ad. 2. b. 9. 
Nastava u 1. semestru diplomskog studija na engleskom jeziku „Chemical and 
Environmental Technology“ je uspješno izvedena te nastavu u ljetnom semestru 
akademske godine 2019./2020. nastavljaju na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. 
Ad. 2. b. 10. 
Na 19. međunarodnoj izložbi inovacija i novih tehnologija, MTE 2020, u Kuala Lumpuru, 
Malezija, prof. dr. sc. Sanja Martinez i Ivana Šoić, mag. appl. chem., Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu osvojili su zladtnu medalju za inovaciju 
„ReCorr QCQ“. 
Ad. 2. b. 11. 
U 2019. godini djelatnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu sudjelovali su na sedam međunarodnih izložbi i osvojili su ukupno 5 zlatnih, 8 
srebrnih medalja i 6 posebnih nagrada. 
Ad. 2. c. 1. 
Izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, predsjednik Organizacijskog odbora izvijestio je članove 
Fakultetskog vijeća o održanom XIII. susretu mladih kemijskih inženjera od 20. do 21. 
veljače 20120. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije pod pokroviteljstvom 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog inženjerskog 
saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. 
Ad. 2. c. 2. 
Prof. dr. sc Danijela Ašperger izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o sudjelovanju 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na 3. Danu kvalitete 
na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema ovog događaja 
bila je osiguravanje kvalitete u poslijediplomskoj izobrazbi. 
Ad. 2. c. 3. 
Prof. dr. sc Danijela Ašperger najavila je da će se od 2. do 3. srpnja 2020. održati jubilarna 
20.-ta Međunarodna škola kromatografije. 
Ad. 2. c. 4. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić 
Student:  Luka Vlašić 
Stara tema:  Primjena dinamike kvantnomehaničkih valnih paketa u kemiji / 

Application of quantum-mechanical wave packets in chemistry 
Nova tema:  Numeričko modeliranje elektrokemijskih sustava pomoću 

programskog jezika Python / Numerical modelling of 
electrochemistry systems by using Python programming 
language 

 
Ad.3. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja izvješća o radu pristupnice doc. dr. 
sc. Dragane Vuk, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent u području prirodnih 
znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju u sastavu: prof. dr. sc. Irena Škorić, 
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. u naslovnom zvanju Nikola Basarić, znanstveni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb. 
 
Ad. 4. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docent u području prirodnih znanosti, polje 
fizika u Zavodu za fiziku. Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu odobrava se 
raspis javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docent u području prirodnih znanosti, polje fizika u Zavodu za fiziku. 
Za provedbu postupka imenuje se izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za člana Stručnog povjerenstva u 
postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje 
i radno mjesto. 
 
Ad. 5. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u nastavnom zvanju viši predavač u području društvenih znanosti, polje 
kineziologija u Kabinetu za društvene i humanističke znanosti. Po dobivanju suglasnosti 
Sveučilišta u Zagrebu odobrava se raspis javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na 
radno mjesto u nastavnom zvanju viši predavač u području društvenih znanosti, polje 
kineziologija u Kabinetu za društvene i humanističke znanosti. Za provedbu natječaja 
imenuje se izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za člana Stručnog povjerenstva u postupku davanja 
mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno zvanje i radno mjesto. 
 
Ad. 6. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Modifikacija 
hidrofobnosti površine dvokomponentnih polimernih mješavina za aditivnu 
proizvodnju mikroreaktora” u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 
grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, pristupnice Vedrane Lovinčić 
Milovanović, dipl. ing. zaposlene u MAXICON d.o.o., Zagreb, u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Krunoslav Žižek, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, 
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. 
 
Ad. 8.  
Prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči, dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za potpisivanje Ugovora UP.03.1.1.04.0026 
CeSaR. za odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 3.683.389,59 kuna na Poziv „Razvoj, 
unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju" iz Europskog socijalnog 
fonda (ESF). 
 


