
 
Dnevni red za 235. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 
6.srpnja 2015. 

2. Prihvaćanje Zapisnika i potvrđivanje svih donesenih odluka na 234. 
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. ožujka 2020. elektroničkim 
putem 

3. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 

znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 
1. Dr. sc. ANDRIJANA MEŠČIĆ MACAN, poslijedoktorandica Fakulteta 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, 
polje kemija 

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

1. Dr. sc. MARKO RACAR, asistent 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. MILENA DRAGOJEVIĆ, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za organsku kemiju 

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

8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-10): 
1. DARIO DABIĆ, mag. chem., asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagreb 
2. VEDRANA LOVINČIĆ MILOVANOVIĆ, dipl. ing. zaposlena u MAXICON 

d.o.o., Zagreb 
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada: 
1. DARIO DABIĆ, mag. chem., asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagreb 
2. VEDRANA LOVINČIĆ MILOVANOVIĆ, dipl. ing. zaposlena u MAXICON 

d.o.o., Zagreb 
10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. NENAD ZEČEVIĆ, dipl. ing., zaposlen u Petrokemija d.d., Kutina  

11. Kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. 



12. Termini polaganja završnih i diplomskih ispita u akademskoj godini 
2019./2020. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

13. Raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2020./2021. 

14. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 235. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 27. travnja 2020., elektroničkim 
putem. 
 
Ad. 1. 
Prihvaća se izmjena i dopuna Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2015. 
 
Ad.2. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 234. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. ožujka 2020. 
elektroničkim putem. 
 
Ad. 3. 
Ad. 3. a. 1. 
Povjerenstvo za strategiju razvoja Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću pokretanje 
postupka traženja suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje javnog natječaja za 
provedbu postupka izbora na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju.  
Ad. 3. a. 2. 
Odluka o odobrenju studijskog boravaka Moniki Šabić Runjavec, mag. ing. oecoing., 
asistentici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 27. 
ožujka 2020. godine (Klasa: 131-01/20-01/4, Urbroj: 251-373-5-20-2), stavlja se van snage. 
Ad. 3. b. 1. 
Rok za prijavu na Natječaj za Rektorovu nagradu za ak. god. 2019./2020. je produžen do 
utorka 30. lipnja 2020. do 16:00 sati te je isti dan do 16:00 sati potrebno dostaviti ispis cijelog 
rada (uključujući i obrazloženje mentora) u dva primjerka u pisarnicu Fakulteta.  
Prijava radova za Nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj 
stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/. Povjerenstva 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, fakultetska/akademijska vijeća kao i Povjerenstvo za 
Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu dobit će naknadno odluku o pomicanju rokova 
za ocjenu i dostavu prijedloga rektoru te svečanoj dodjeli Rektorovih nagrada. 
Ad. 3. b. 2. 
Termini izvanrednog ljetnog ispitnog roka u ak. god. 2019./2020. odgođeni su Odlukom 
dekana, a u skladu s  mjerama Stožera civilne zaštite. Naknadni termini biti će određeni 
Odlukom dekana ili Fakultetskog vijeća. 
Ad. 3. b. 3. 
Anketa za procjenu rada nastavnika provodit će se on-line u ljetnom semestru ak. god. 
2019./2020. zadnja dva tjedna nastave.  
Ad. 3. b. 4. 
Predstojnicima zavoda dostavit će se elektroničkom poštom obavijest da dostave prijedlog 
povjere nastave za akademsku godinu 2020./2021., 
Ad. 3. b. 5. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o uvjetima upisa i razredbenog postupka za diplomske studije 
Ekoinženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala, Kemijsko inženjerstvo i Primijenjena 
kemija u akademskoj godini 2020./2021. 
Ad. 3. b. 6. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o uvjetima upisa i razredbenog postupka za diplomski studij na engleskom 
jeziku Chemical and Environmental Technology  u akademskoj godini 2020./2021. 
Ad. 3. b. 7. 



Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o upisnim kvotama za diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. 
Ad. 3. b. 8. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu do 20 %. 
Ad. 3. b. 9. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Ekoinženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu do 20 %. 
Ad. 3. b. 10. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Kemija i inženjerstvo materijala Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu do 20 %. 
Ad. 3. b. 11. 
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa sveučilišnog diplomskog 
studija Primijenjena kemija; smjerovi: Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije, Specifični 
materijali i napredne tehnologije, Primijenjena organska kemija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu do 20 %. 
Ad. 3. b. 12. 
Hrvatska zaklada za znanost objavila je 30. ožujka 2020. poseban tematski natječaj za 
istraživačke projekte „Upravljanje zaraznim bolestima uzrokovanim koronavirusima te 
društvenim i obrazovnim aspektima pandemije" (IP-CORONA-2020-04). Cilj natječaja je 
bio bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-
2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih 
koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim 
razinama. Istraživačke teme natječaja bile su: Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u 
dijagnostici COVID-19; Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju 
COVID-19; Društveni aspekti COVID-19 pandemije te Obrazovni aspekti pandemije. Rok 
za prijavu je istekao 20. travanj 2020. godine. S Fakulteta je otišla jedna prijava. 
Ad. 3. b. 13. 
Europska komisija otvorila je natječaj za program LIFE za 2020. godinu. Natječaj je otvoren 
2. travnja 2020 i bit će otvoren do srpnja 2020. za konceptne sažetke koji se prijavljuju na 
potprogram Okoliš (Okoliš i učinkovito korištenje resursa - rok za konceptni sažetak 14. 
srpnja 2020, rok za punu projektnu prijavu veljača 2021; Priroda i bioraznolikost - rok za 
konceptni sažetak 16. srpnja 2020, rok za punu projektnu prijavu veljača 2021; Upravljanje 
i informacije na području okoliša - rok za konceptni sažetak 16. Srpnja 2020, rok za punu 
projektnu prijavu veljača 2021) odnosno do listopada za projektne prijedloge koji se 
prijavljuju na potprogram Klimatske aktivnosti (teme Ublažavanje klimatskih promjena, 
Prilagodba na klimatske promjene i Upravljanje i informacije na području klime – svi s 
rokom za punu prijavu 6. listopad 2020). Program LIFE financijski je instrument Europske 
unije kojim se potiče razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s 
okolišem i klimatskim promjenama. Sufinanciraju se pilot, demonstracijski, informacijski 
i projekti najbolje prakse iz područja zaštite okoliša, učinkovitosti resursa, prirode i 
bioraznolikosti kroz potprogram Okoliš te ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba 
na njih kroz potprogram Klimatske aktivnosti. 
Prijava projektnih prijedloga za potprogram Okoliš odvija se u dvije faze – prvo se u srpnju 
dostavlja konceptni sažetak te ukoliko prođe prvu fazu evaluacije prijavljuje se puna 
projektna prijava s rokom u veljači. Za potprogram Klimatske aktivnosti odmah se 
prijavljuje puna projektna prijava s rokom u listopadu. 
Na program LIFE mogu se prijaviti sve pravne osobe registrirane na području Europske 
unije, a prijava se vrši putem internetskog alata eProposal. 
Ad. 3. b. 14. 
Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja nalazi se obavijest o Natječaju 
za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike 
Njemačke 2021. - 2022., s rokom prijave do 30. lipnja 2020. 



Ad. 3. b. 15. 
Objavljen je poziv Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la 
Francophonie – AUF, www.auf.org), čiji je Sveučilište u Zagrebu dugogodišnji član, za 
dostavom projektnih prijedloga na međunarodni natječaj za financiranje kratkoročnih 
projekata i inicijativa koji nastoje odgovoriti na izazove koje je donijela pandemija COVID-
19. Rok za prijavu projekata je nedjelja 3. svibnja 2020. 
Ad. 3. b. 16. 
Otvoren je Javni poziv za financiranje popravaka, održavanja i nadogradnje opreme za 
znanstvena istraživanja upisana u bazu podataka „Šestar" u 2020. Godini, te je s obzirom na 
trenutačno stanje s COVID-19 virusom i posljedicama potresa od 22.ožujka, produljen rok 
za podnošenje prijava na 30. travnja 2020. 
Ad. 3. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   Prof. dr. sc. Sandra Babić 
Student:  Magdalena Ondrušek 
Stara tema:  Hidrolitička razgradnja ciprofloksacina u okolišu / Hydrolytic 

degradation of ciprofloxacine in the environment 
Nova tema:  Razvoj i validacija metode za određivanje metala u uljima valno 

disperzivnom rendgenskom fluorescencijskom spektrometrijom / 
Development and validation of wavelength dispersive X-ray 
fluorescence spectrometry for the determination of metals in oils 

Ad. 3. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu završnog rada: 
Mentor:  Prof. dr. sc. Bruno Zelić 
Student:  Tomislav Jozinović 
Stara tema: Procjena kinetičkih parametara sinteze biodizela u šaržno reaktoru 

katalizirana enzimom lipaza / Estimation of kinetic parameters of 
lipase based biodiesel synthesis in a batch reactor 

Nova tema:   Fotokemijske reakcije u mikroreaktorima / Photochemical 
reactions in microreactors 

Mentor:   Prof. dr. sc. Bruno Zelić 
Student:  Valeria Pezić 
Stara tema:  Procjena kinetičkih parametara sinteze biodizela u  mikroreaktoru 

katalizirana enzimom lipaza / Estimation of kinetic parameters of 
lipase based biodiesel  synthesis in a microreactor 

Nova tema:    Ekstrakcija polifenola eutektičkim otapalima u mikrosustavima / 
Deep eutectic solvents based extraction of polyphenols in 
microsystems 

 
Ad.4. 
Dr. sc. ANDRIJANE MEŠČIĆ MACAN, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija propisane 
člankom 32. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 , 60/15 i 131/17) i 
Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj (čl. 1. točka 1. - prirodne znanosti, NN br. 84/05, 100/06, 
138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11 i 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru dr. sc. Andrijane Meščić Macan u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik. 
 
Ad. 5. 
 



Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika dr. sc. Marka Racara, asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Davor Dolar, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Vilko 
Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Marin Matošić, Prehrambeno-biotehnloški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
MILENA DRAGOJEVIĆ, 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. 7. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
fizikalnu kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Davor Dolar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. 
dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i doc. dr. sc. Fabio Faraguna, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Utjecaj abiotičkih procesa na farmaceutike u vodenom okolišu“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, pristupnika Darija Dabića, mag. chem., 
asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 8. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom:„Utjecaj abiotičkih 
procesa na farmaceutike u vodenom okolišu“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, 
pristupnika Darija Dabića, mag. chem., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Irena Škorić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. 
Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
izv. prof. dr. sc. Sanda Rončević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 9. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 10. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Advanced process control in ammonia 
production“(Napredno vođenje procesa proizvodnje amonijaka) pristupnika Nenada 
Zečevića, dipl. ing., zaposlenog u Petrokemija d.d., Kutina, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor 
Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Nenad Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. 
sc. Dražen Slišković, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
Za mentora doktorskog rada predložen je prof. dr. sc. Nenad Bolf, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. 
 
Ad. 12. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o terminima polaganja završnih i diplomskih ispita u akademskoj godini 
2019./2020.  
 
Ad. 13. 
Utvrđuje se raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 
 


