
 
Dnevni red za 241. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 240. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. 
studenog 2020.  

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Pokretanje postupka izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 
2022./2023. i imenovanje Povjerenstva za prikupljanje prijedloga za izbor 
dekana 

4. Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2019./2020. 

5. Prijedlog Plana aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 

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. SENKA DJAKOVIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
području prirodnih znanosti, polje kemija 

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

1. INES ŠOLJIĆ, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR:SC.-10): 
1. IVANA PANŽIĆ, mag. chem., asistentica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb 
2. TINA VUKUŠIĆ, dipl. ing., zaposlena u AD Plastik d.d., Solin 
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. IVANA PANŽIĆ, mag. chem., asistentica Instituta Ruđer Bošković, Zagreb 
2. TINA VUKUŠIĆ, dipl. ing., zaposlena u AD Plastik d.d., Solin 
10. Dopuna prijedloga Plana izrade tema završnih radova Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 

11. Predlaganje kandidata za članove matičnih odbora, znanstvenih 
područnih vijeća i umjetničkog vijeća – javni poziv Nacionalnog vijeća za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 241. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. prosinca 2020., elektroničkim 
putem. 
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 240. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 23. studenog 2020. 
elektroničkim putem. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Predlaže se pokretanje postupka kandidature prof. dr. sc. Stanislava Kurajice, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na natječaj za podnošenje 
poticaja za podjelu Državne nagradu za znanost- Godišnje nagrade za znanost za značajno 
znanstveno dostignuće za 2020. godinu. 
Ad. 2. a. 2. 
Predlaže se pokretanje postupka kandidature prof. emeritusa Zorana Gomzija, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na natječaj za podnošenje 
poticaja za podjelu Državne nagradu za znanost za 2020. - Nagrada za životno djelo. 
Ad. 2. a. 3. 
Dr. sc. Andrej Vidak, poslijedoktorand Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu izabran je za predstavnika zaposlenih u suradničkom zvanju u 
Fakultetskom vijeću za akademsku godinu 2020./2021., umjesto Kristine Pršir, mag. appl. 
chem. 
Ad. 2. a. 4. 
Martina Firšt, izabrana je za predstavnika zaposlenika u Fakultetskom vijeću na vrijeme od 
dvije godine. 
Ad. 2. a. 5. 
Prof. dr. sc. Mireli Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave na Faculty of Polymer Technology, 
Slovenj Gradec, Slovenia, na magistarskom studiju Tehnologija polimerov, 2. stupanj 
korištenjem aplikacije Microsoft Teams, u akademskoj godine 2020./2021., iz kolegija 
Površine i međupovršine polimernih materijala, 3 sata predavanja i 1 sat seminara i 
seminarskih vježbi. 
Prof. dr. sc. Sanji Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje seminara i seminarskih vježbi (5 sati) na 
Faculty of Polymer Technology, Slovenj Gradec, Slovenia, na magistarskom studiju 
Tehnologija polimerov, 2. stupanj korištenjem aplikacije Microsoft Teams, u akademskoj 
godine 2020./2021., iz kolegija Površine i međupovršine polimernih materijala. 
Dr. sc. Zrinki Buhin Šturlić, poslijedoktorandici Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje laboratorijskih vježbi (5 
sati )na Faculty of Polymer Technology, Slovenj Gradec, Slovenia, na magistarskom studiju 
Tehnologija polimerov, 2. stupanj korištenjem aplikacije Microsoft Teams, u akademskoj 
godine 2020./2021., iz kolegija Površine i međupovršine polimernih materijala. 
Ad. 2. a. 6. 
Arijeti Bafti, mag. chem., asistentici– doktorandici Hrvatske zaklade za znanost na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se odgoda 
studijskog boravaka u laboratoriju Centra za sintezu materijala (CEMEF) na MINES 
ParisTechu, Sophia Antipolis. Odluka o odobrenju studijskog boravaka od 25. studenoga 
2020. (Klasa: 131-01/20-01/16; Urbroj: 251-373-5-20-2) stavlja se van snage. 
Ad. 2. a. 7. 



Filipu Brlekoviću, mag. ing. cheming., asistentu Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se odgoda studijskog boravaka u laboratoriju 
tvrtke PBP Optel, Wroclaw, na Tehnološkom sveučilištu u Varšavi, Poljska. Odluka o 
odobrenju studijskog boravaka od 25. studenoga 2020. (Klasa: 131-01/20-01/17; Urbroj: 251-
373-5-20-2) stavlja se van snage. 
Ad. 2. a. 8. 
Akreditacijski savjet, stručno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje je razmotrio 
zamolbu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za odgodom 
termina posjeta stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije, te donio Odluku da će se 
postupak reakreditacije provesti krajem 2021. godine. Novi termin posjete stručnog 
povjerenstva u postupku reakreditacije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu predviđen je za period od 13. prosinca do 17. prosinca 2021. godine. 
Ad. 2. b. 1.  
Promocija studenata koji su završili diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2019./2020. održana je 20. studenog 2020. 
Ad. 2. b. 2.  
Na temelju provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje STEM državnih stipendija za 
preddiplomske studije za akademsku godinu 2020./2021. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja dodijelilo je u drugom krugu studentima našeg Fakulteta ukupno 21 
stipendiju, od čega 6 stipendija za studente prve godine (KI-3, PK-3) i 15 stipendija za 
studente druge i treće godine (KI-3, PK-7, KIM-1, EI-4). Ukupno je nakon prvog i drugog 
kruga našim studentima dodijeljeno 35 stipendija. 
Ad. 2. b. 3.  
Odlukom dekana predavanja i seminari održavaju se na daljinu, dok se laboratorijske 
vježbe i kolokviji održavaju u kontaktnom obliku. 
Ad. 2. b. 4.  
Do 13. siječnja 2021. putem Nastavničkog portala potrebno je potvrditi studentima 
mentorstvo i teme završnih i diplomskih radova za ak. god. 2020./2021. 
 Za studente kojima odobravate mentorstvo potvrdite izbor u izborniku Završetak 

studija_Izbor mentora, dok za one kojima mentorstvo ne odobravate označite 
poništenje izbora. Na kraju je potrebno još jednom sve potvrditi (ispod tablice).; 

 Zatim potvrdite izbor teme u izborniku Završetak studija_Izbor teme. Ako istu 
temu  odabere više studenata temu potvrdite samo jednom studentu, a ostalima 
obavezno poništite izbor. Na kraju je potrebno još jednom sve potvrditi (ispod tablice). 

Ad. 2. b. 5.  
Predstojnicima zavoda bit će elektroničkom poštom poslana obavijest o ispunjavanju 
nastavnog opterećenja za zimski semestar ak. god. 2020./2021.  
Ad. 2. b. 6.  
Zimski ispitni rok počinje 1. veljače 2021. Nastavnici su zamoljeni da putem Nastavničkog 
portala onemoguće studentima prijavu ako nisu stekli uvjete. ISPIT_Studenti bez prava na 
potpis. Pored predmeta na opciji dohvati _ uz ime i prezime studenta postaviti zabranu 
odabirom akcije POSTAVI ZABRANU. Ili u Studentsku referadu e-mailom na 
studref@fkit.hr pošalju popis studenata koji nisu ostvarili pravo prijave ispita. 
Ad. 2. b. 7.  
Anketa za procjenu rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. provodit će 
se on-line putem Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) na obrascu definiranom 
na razini Sveučilišta u Zagrebu (online anketa). Anketiranje se neće odvijati prema 
cikličkom planu, već u sladu s Preporukom o provedbi studentske ankete za procjenu rada 
nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. Sveučilištu u Zagrebu dostavljen je 
Plan anketiranja za zimski semestar sukladno iskazanom interesu za provođenje 
anketiranja po predmetu/nositelju/suradniku. Anketa će se provoditi i biti dostupna 
studentima zadnja tri tjedna nastave u zimskom semestru (prema sveučilišnom kalendaru 
od 11. do 29. siječnja 2021. Studentima će biti postavljena obavijest na mrežnim stranicama, 
a nastavnicima poslana putem elektroničke pošte kako bi studente motivirali u prvom 
tjednu iza blagdana da u što većem broju ispune anketu i daju vrijedne povratne 
informacije koje mogu poslužiti za daljnje kontinuirano podizanje kvalitete nastave na 
kolegijima preddiplomskih i diplomskih studija.  



Ad. 2. b. 8.  
Tijekom studenog su pristigli rezultati vrednovanja za projekte prijavljene na natječaj 
HRZZa Istraživački projekti (IP-2020-02) i Uspostavni istraživački projekti (UIP-2020-02), 
te su otvoreni pregovori o financijskom pregovaranju za projekte na glavnoj listi za 
financiranje, s kojima su početkom prosinca i potpisani ugovori o početku provedbe 
projekta. 
Ukupno je na natječaj s FKITa prijavljeno 8 Istraživačkih projekata, od čega je sa jednim 
potpisan ugovor (projekt prof. dr. sc. Ane Lončarić Božić), dok je 4 projekta pozitivno 
ocijenjeno ali se nalaze na tzv. „rezervnoj“ listi. Uz to na natječaj za Uspostavne istraživačke 
projekte otišlo je 4 prijave, od čega su dva projekta pozitivno ocijenjena od strane 
evaluatora te su s voditeljima (doc. dr. sc. Anamarija Rogina i doc. dr. sc. Petar Kassal) 
potpisani ugovori o početku provedbe projekata. Uspjeh na UIP natječaju predstavlja 
potvrdu strategije uprave FKITa ciljanu na zapošljavanje novih docenata odabranih iz 
kvote izvrsnih poslijedoktoranada. Tako je tijekom zadnja dva UIP natječaja 6 
novozaposlenih docenata dobilo projekte HRZZa. 
Ad. 2. b. 9.  
Hrvatska zaklada za znanost je otvorila natječaj za prijavu na projekte “Zdravstveni, 
gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19” (IP-CORONA-2020-12). 
Natječajem će se financirati temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju 
novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva 
na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski 
oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u 
Republici Hrvatskoj. Rok prijave je 21. prosinca 2020. Više informacije možete pronaći na 
poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ 
Ad. 2. b. 10.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se najave nekoliko natječaja koji bi trebali biti 
otvoreni tijekom jeseni; Bilateralni natječaj s Republikom Slovenijom (studeni 2020.) te 
POSTDOK-2020 (jesen 2020.). Više informacija o najavi možete pronaći na poveznici: 
https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/. 
Ad. 2. b. 11.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se najave natječaja koji bi se trebali otvoriti tijekom 
2021. Tako se, između ostalog, spominje da će novi natječajni rok za istraživačke i 
uspostavne istraživačke projekte biti moguće raspisati na ljeto 2021. godine, dok je novost 
da će se u sklopu natječaja za istraživačke projekte također moći prijavljivati bilateralni i 
multilateralni projektni prijedlozi u suradnji sa znanstvenicima iz Slovenije i Švicarske 
temeljem Multilateralnog sporazuma o vodećoj organizaciji (MLA sporazum) koji su 
potpisali HRZZ, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i 
Švicarska nacionalna zaklada za znanost (SNSF). Osim toga, na temelju navedenog MLA 
Sporazuma hrvatski znanstvenici i dalje će moći prijaviti bilateralne projekte sa švicarskim 
kolegama na natječaj SNSF-a, kojemu su rokovi za prijavu 1. travnja 2021. i 1. listopada 
2021. te na buduće natječaje ARRS-a (natječaj koji je trenutno u najavi za 2020). Uz to dana 
je projekcija otvaranja natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba 
novih doktora znanosti“, koji bi trebao biti objavljen tijekom siječnja 2021. Na sljedećoj 
poveznici nalazi se više informacijama o ovim najavama: https://hrzz.hr/planirani-
natjecaji-zaklade-u-2021-godini/. 
Ad. 2. b. 12.  
Izrađeni su elaborati ocjene postojećeg stanja konstrukcije za zgrade Marulićev trg 19, 
Marulićev trg 20, i Savska cesta 16, u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih 
potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije 
(NN 102/20). Prema zaključcima, predmetne građevine spadaju u razred važnosti III, te iste 
moraju zadovoljiti kriterij nosivosti za povratni period od 225 godina, što odgovara 
horizontalnom vršnom ubrzanju tla u iznosu od ag = 0,18g. Kako bi zgrade zadovoljile 
navedeni uvjet, potrebno je evidentirati i proračunati kritična mjesta na konstrukciji te ih 
prema jednoj od metoda statički ojačati. U daljnjim koracima bit će potrebno izraditi 
projekt sanacije, odnosno projektna pojačanja nosive konstrukcije prema Tehničkom 
propisu za građevinske konstrukcije te Izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije od 1. srpnja 2020 godine (NN 75/2020), te Zakonu o obnovi. Osim znatnih 



financijskih izdataka rekonstrukcije će zahtijevati i iseljavanje većeg dijela djelatnika na 
duže vrijeme. Prilikom rekonstrukcije objekta, preporuka je sanirati i ostale probleme s 
kojima se građevine trenutno suočavaju kao što su izbijanje vlage u podrumu, dotrajalih 
instalacija, prokišnjavanje krovišta uslijed razmicanja pokrova (crijepa) te oštećenja nastala 
rušenjem dimnjaka.  
Ad. 2. b. 13.  
Naručena je izrada glavnog projekta konstrukcije zgrade FKIT-a na adresi Savska cesta 16 
u Zagrebu (najviše oštećena zgrada, FKIT jedini korisnik), oštećene u potresu od 22. ožujka 
2020. Ponuda sadrži: modeliranje i proračun postojeće nosive konstrukcije građevine; 
utvrđivanje postojeće razlike seizmičke otpornosti te kritičnih konstrukcijskih elemenata; 
prijedlog ojačanja postojeće konstrukcije – idejno rješenje; glavni građevinski projekt 
sanacije i poboljšanja nosive konstrukcije na razinu 3 prema Zakonu o obnovi zgrada 
oštećenih potresom. 
Ad. 2. b. 14.  
Polovicom prosinca na Fakultet je, u Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i 
nemetale, stigao diferencijalni pretražni kalorimetar, s dvije peći i ukupnim radnim 
područjem od -150 °C do 1600 °C, njemačkoga proizvođača Linseis GmbH, model HDSX-
PT 1600, ukupne vrijednosti 696.250,00 kn. Nakon kratkoga uhodavanja, jamstveni rok od 
25 mjeseci počeo je teći od 7. prosinca 2020. Kalorimetar je nabavljen sredstvima projekta 
Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine Europskoga fonda za 
regionalni razvoj 2014. – 2020. Koordinator projekta na FKIT-u je prof. dr. sc. Marko 
Rogošić. 
Ad. 2. b. 15.  
Studentski kongres o karcinomu (SkoK) u organizaciji Studentske sekcije Hrvatskog 
društva kemijskih inženjera i tehnologa održao se 11. i 12. prosinca 2020. g. putem online 
platforme „Zoom“. Organizacijski odbor je vodio program iz prostorija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije (Klub nastavnika), a predsjednica Organizacijskog 
odbora SKOK-a bila je Antonia Škaric.a Na skupu je sudjelovalo 480 sudionika Hrvatske, 
Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Njemačke, Srbije te Turske. Plenarno predavanje 
na skupu održala je i prof.dr.sc. Silvana Raić-Malić s temom „Razvoj novih purinskih 
bioizostera s antitumorskim djelovanjem“. Osim Hrvatskog društva kemijskih inženjera i 
tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, projekt su sponzorirali „Pliva 
Hrvatska d.o.o. te Ru – Ve d.o.o. 
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić 
Student:  Iva Bićanić 
Stara tema:  Obrada vode iz geotermalne bušotine Križevčanka-1 u svrhu 

ispuštanja u površinske vode / Treatment of water from 
geothermal well Križevčanka-1 to meet the discharge limits for 
surface water 

Nova tema: Ispitivanje toksičnosti farmaceutika i pesticida na slatkovodne 
račiće Daphnia magna / Toxicity of pharmaceuticals and pesticides 
to water flea Daphnia magna 

 
Ad. 3. 
Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. 
Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga za izbor dekana u sastavu: prof. dr. sc. 
Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 
Prijedlozi za izbor dekana podnose se Fakultetskom vijeću Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu putem Povjerenstva za prikupljanje 
prijedloga za izbor dekana, dostavom u pisarnicu Fakulteta kemijskog inženjerstva i 



tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, prizemlje, radnim danom od 8:00 do 
16:00 sati, najkasnije do 11. siječnja 2021. godine. 
 
Ad. 4. 
Prihvaća se Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2019./2020. 
 
Ad. 5. 
Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. 
 
Ad. 6. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice izv prof. dr. sc. Senke Djaković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija u sastavu: prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija 
Barišić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ines Šoljić, mag. appl. chem., izabire se na 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. 8. 
Ad. 8. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Razvoj nanostrukturiranih ZnO/TiO2 tankih filmova za 
fotonaponske i fotokatalitičke primjene“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, 
grana primijenjena kemija, pristupnice Ivane Panžić, mag. chem., asistentice Instituta 
Ruđer Bošković, Zagreb. 
Ad. 8. 2. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Razvoj i primjena membrana za ionsko-selektivne elektrode na bazi 
srebrovih soli obogaćenih nanočesticama metala i metalnih oksida“ u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, pristupnice Tine Vukušić, dipl. ing., 
zaposlene u AD Plastik d.d., Solin. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj 
nanostrukturiranih ZnO/TiO2 tankih filmova za fotonaponske i fotokatalitičke primjene“ 
u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija, pristupnice Ivane 
Panžić, mag. chem., asistentice Instituta Ruđer Bošković, Zagreb, u sastavu: Doc. dr. sc. 
Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja Mičetić, viša znanstvena 
suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Ad. 9. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj i primjena 
membrana za ionsko-selektivne elektrode na bazi srebrovih soli obogaćenih 
nanočesticama metala i metalnih oksida“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, 
grana analitička kemija pristupnice Tine Vukušić, dipl. ing., zaposlene u AD Plastik d.d., 
Solin, u sastavu: doc. dr. sc. Jozefina Katić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet 



kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Josipa Giljanović, 
Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
 
Ad. 10. 
Prihvaćaju se predložene dopune tema završnih radova za akademsku godinu 2020./2021. 
za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Za članove Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, 
rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke 
tehnologije, predlažu se kandidati Fakulteta: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, prof. dr. sc. 
Marko Rogošić i prof. dr. sc. Vesna Tomašić. 
Za članove Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje kemije, predlažu se 
kandidatkinje Fakulteta: prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić i prof. dr. sc. Sandra Babić. 


