
 
Dnevni red za 243. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 242. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. 
siječnja 2021.  

2. Predstavljanje programa pristupnika za izbor dekana Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 
2021./2022. i 2022./2023. 

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. Prof. dr. sc. GORDANA MATIJAŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

2. Dr. sc. MONIKA ŠABIĆ RUNJAVEC, asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

5. 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 izvanrednog 
profesora području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i 
anorgansku kemiju (izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović) 

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor 
u znanstveno-nastavno zvanje na traženje Metalurškog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu: 

1. Izv. prof. dr. sc. IVAN BRNARDIĆ, Metalurški fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
procesnu metalurgiju  

2. Izv. prof. dr. sc. TAMARA HOLJEVAC GRGURIĆ, Metalurški fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za fizičku metalurgiju 

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

1. Prof. dr. sc. ZORAN MANDIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

2. Prof. dr. sc. IRENA ŠKORIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija 

3. Doc. dr. sc. VILKO MANDIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

8. 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 

9. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. LEONARD BAUER, mag. ing. cheming., asistent – doktorand Hrvatske 

zaklade za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 

2. MATIJA GRETIĆ, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 

1. LIVIA KURAJICA, mag. appl. chem., doktorandica Hrvatske zaklade za 
znanost na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zagreb 

11. Godišnji Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. 

12. Imenovanju povjerenstva za provođenje studentskih izbor (Izborno 
povjerenstvo) i imenovanju povjerenstva za prigovore (Povjerenstvo za 
prigovore) za provođenje studentskih izbora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 243. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 22. veljače 2021. u 12:00 sati u Velikoj predavaonici Fakulteta, 
Marulićev trg 19. i putem aplikacije Microsoft Temas. 
Elektroničko glasanje o točkama dnevnog reda od Ad.1. do Ad. 12. provedeno je do 16:00 
sati, putem elektroničke pošte članova Fakultetskog vijeća. 
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 242. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. siječnja 2021. 
elektroničkim putem. 
 
Ad. 2. 
U postupku izbora dekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023., daje se suglasnost na program rada 
predloženika prof. dr. sc. Antu Jukića. Program rada predloženika upućuju se Senatu 
Sveučilišta u Zagrebu na odlučivanje o davanju suglasnosti. 
 
Ad. 3. 
Ad. 3. a. 1. 
Vijeće društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdilo je dana 10. 
veljače 2021. izbor Josipe Peršun, prof. u nastavno zvanje više predavačice u području 
društvenih znanosti, polje kineziologija. 
Ad. 3. a. 2. 
Prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, imenuje se članicom Etičkog povjerenstva Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. 
Ad. 3. a. 3. 
Povjerenstvu za strategiju razvoja Fakulteta pristigla je zamolba za pokretanje postupka 
traženja suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za raspisivanje javnog natječaja za provedbu 
postupka izbora u zvanja i upražnjena radna mjesta na Fakultetu 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. 
Ad. 3. a. 4. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić", 
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 21. siječnja 2021. Odluku o 
raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade “Andrija Mohorovičić" za ak. god. 
2020./2021. Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene 
rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 
stručnjaka u području prirodnih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 25. 
lipnja 2021. godine. 
Ad. 3. a. 5. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković", Senat 
Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 26. siječnja 2021., donio Odluku o 
raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 
2020./2021.Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene 
rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 
stručnjaka u području tehničkih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta 
zaključno do 25. lipnja 2021. godine. 
Ad. 3. b. 1.  



Dana 16. veljače 2021. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisao 
je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2020./2021. Prijava radova 
za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj 
stranici Sveučilišta u Zagrebu https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/. Studenti mogu 
pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Rok za prijavu na 
Natječaj je srijeda, 30. lipnja 2021. do 16:00 sati.  
Ad. 3. b. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za znanstveni i umjetnički rad studenata Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021., u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, prof. dr. sc. 
Marijana Hranjec, prof. dr. sc. Krešimir Košutić i prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum. 
Ad. 3. b. 3.  
Dana 17. veljače 2021. raspisan je Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. 
god. 2020./2021. Prijave na Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu traju od 17. 
veljače do 12. ožujka 2021., a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem 
podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 
www.unizg.hr/stipendije. 
Ad. 3. b. 4.  
Nastava u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.  započinje 1. ožujka 2021. Predavanja i 
seminari će se u prvom dijelu ljetnog semestra izvoditi isključivo online, dok će se sve 
vježbe i kolokviji izvoditi kontaktno. Ukoliko će epidemiološka situacija biti povoljnija 
plan je da se predavanja i seminari drugi dio semestra (možda već i početkom travnja) 
izvode mješovito (online i kontaktno), s time da će prednost u održavanju nastave uživo 
imati brucoši i studenti 2. godine, uvažavajući preporuke Nacionalnog vijeća za znanost i 
visoko obrazovanje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  
Ad. 3. b. 5. 
Tijekom veljače zatvoren je natječaj HRZZa „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 
izobrazba novih doktora znanost“. S Fakulteta je otišlo 6 prijava, te se nadamo pozitivnim 
rezultatima kao i do sada koji će ojačati ljudske i istraživačke kapacitete Fakulteta. 
Ad. 3. b. 6.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se objava za jedan otvoreni natječaj: „Istraživački 
projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-04)“ 
Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za 
znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u 
okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-
hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim 
znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s 
rokom za dostavu prijedloga 1. travnja 2021. godine. Natječaj se provodi po proceduri 
vodeće agencije (vodeća agencija je zadužena za provedbu vrednovanja, sukladno svojim 
uobičajenim internim procedurama). Uvjeti prijave na natječaj hrvatskih znanstvenika 
jednaki su uvjetima prijave na natječaj Istraživački projekti. 
Natječajem „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti” financiraju se 
temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome 
području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja. Tematika koja 
se predlaže mora biti međunarodno prepoznatljiva i/ili nacionalno relevantna, a 
predlagatelj projektnog prijedloga mora imati izvrsna dosadašnja postignuća. 
Natječajem se financira hrvatski dio švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata koji su 
pozitivno ocijenjeni u postupku međunarodne recenzije na natječaju koji provodi 
Švicarska zaklada za znanost (SNSF) kao glavna agencija (Lead Agency) i prihvaćeni su za 
financiranje pod uvjetom da su zadovoljeni formalni kriteriji obaju partnerskih 
organizacija. 
U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska 
istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj 
istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni 
prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni 
opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos švicarskih i hrvatskih istraživača. Švicarski 



i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te 
znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan. 
Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa 
zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od 
administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta 
koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina 
(pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog 
plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog 
istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije 
Rok prijave je 1. travnja 2021. do 17:00 sati (CET) – zajednička prijava podnosi se SNSF-u, a 
prijava hrvatskog istraživača do 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav. Više 
informacije možete pronaći na poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ 
Ad. 3. b. 7.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se najave natječaja koji bi se trebali otvoriti tijekom 
2021. Tako se, između ostalog, spominje da će novi program HRZZa za zapošljavanje 
poslijedoktoranda na projektima POSTDOK-2021 biti otvoren početkom 2021. Nadalje, 
novi natječajni rok za istraživačke i uspostavne istraživačke projekte bit će raspisan 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 biti u mogućnosti prijaviti 
bilateralne projekte sa na buduće natječaje ARRS-a (natječaj koji je trenutno u najavi za 
2020). Uz to dana je najava dva dodatna natječaja na međunarodne projekte u suradnji 
HRZZa i inozemnih agencija za financiranje zanstvenih projekata: CHANSE i QuantERA 
II, koji bi trebali biti otvoreni u ožujku 2021. Na sljedećoj poveznici nalazi se popis natječaja 
u najavi za 2021: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/ 
Ad. 3. b. 8.  
Tijekom veljače održan je naknadni upis novozaposlenih djelatnika Fakulteta na doktorski 
studij „Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija“; upisano je 10 novih doktoranda te je 
sada ukupno upisano 41 doktoranada u ak. god. 2020/2021. 
Ad. 3. b. 9.  
Tijekom veljače je došlo mišljenje Agencije za visoko obrazovanje (AZVO) o poslanom 
Akcijskom planu koji smo sastavili prema preporukama stručnog povjerenstva u postupku 
reakreditacije KIPK studija te poslali tijekom 2020. godine.  
u ožujku. 
Ad. 3. b. 10.  
Potvrđuju se Odluka Vijeća zajedničkog diplomskog studija Chemical and Environmental 
Technology o prihvaćanju tema diplomskih rada za akademsku godinu 2020./2021. (Klasa: 
602-11/20-01/4; Urbroj: 251-373-2-20-6) od 4. prosinca 2020.  
Potvrđuju se Odluka Vijeća zajedničkog diplomskog studija Chemical and Environmental 
Technology o prihvaćanju naknadne teme diplomskog rada za akademsku godinu 
2020./2021. (Klasa: 602-11/21-01/1; Urbroj: 251-373-2-21-1) od 21. siječnja 2021.  
Potvrđuju se Odluka Vijeća zajedničkog diplomskog studija Chemical and Environmental 
Technology o prihvaćanju prijave studenata za teme diplomskog rada za akademsku 
godinu 2020./2021. (Klasa: 602-11/21-01/1; Urbroj: 251-373-2-21-2) od 10. veljače 2021. 
Ad. 3. b. 11.  
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. godine Poziv na dodjelu 
bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene 
potresom” kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske 
unije. Rok prijave je do iskorištenja financijske alokacije (953.868.867,49 HRK), odnosno 
najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije. Pozivom će se podupirati 
provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i 
obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske županije i Zagrebačke županije. 
Ad. 3. c. 1.  



Prof. dr. sc. Danijela Ašperger najavila je održavanje Festivala znanosti. Festival znanosti 
održavat će se u periodu od 10. do 15. svibnja 2021. Tema Festivala je Kultura znanosti.  
Ad. 3. c. 2.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
prihvaća promjenu tema za izradu završnog rada: 
Mentor:  Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić   
Student:  Luka Očić       
Stara tema: Dobivanje kitozana i njegova primjena u medicini / Chitosan 

Preparation and Its Application in Medicine   
Nova tema:             Istraživanje procesa starenja plastičnih otpadnih materijala pri 

atmosferskim uvjetima / Study of the Aging Process of Plastic 
Waste Materials Under Atmospheric Conditions  

Ad. 3. c. 3.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić 
Student:  Klara Murgić 
Stara tema:  Toplinska i katalitička piroliza otpada plastičnih folija / Thermal 

and Catalytic Pyrolysis of Plastics Foils Waste 
Nova tema: Istraživanje starenja i ponašanja mikroplastike nakon ubrzane 

termodegradacije / Study of aging and microplastic behaviour after 
accelerated thermodegradation 

 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1. 
 

MIŠLJENJE 
 
Prof. dr. sc. GORDANA MATIJAŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 
u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, propisane 
člankom 32. st. 4. 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 prof. dr. sc. Gordane Matijašić u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 4. 2. 

MIŠLJENJE 
 
Dr. sc. MONIKA ŠABIĆ RUNJAVEC, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 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. Monike Šabić Runjavec u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 5. 



Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja izvješća o radu pristupnika izv. prof. 
dr. sc. Stjepana Milardovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju  u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Damir Iveković, 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1.  
Sukladno zahtjevu Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se Stručno 
povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika izv. prof. dr. 
sc. Ivana Brnardića, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za procesnu metalurgiju, u sastavu: prof. dr. sc. Stanislav 
Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Damir Hršak, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 2.  
Sukladno zahtjevu Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, imenuje se Stručno 
povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnice izv. prof. dr. 
sc. Tamare Holjevac Grgurić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizičku metalurgiju, u sastavu: prof. dr. 
sc. Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i prof. dr. sc. Mirko Gojić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika prof. dr. sc. Zorana Mandića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja 
Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
emerita Jagoda Radošević, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 7. 2.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice prof. dr. sc. Irene Škorić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 
u području prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Nikola Basarić, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Ad. 7. 3.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika doc. dr. sc. Vilka Mandića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana 
Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Damir 
Kralj, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
 
Ad. 8. 



Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Zlata Hrnjak Murgić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Priprava 
visokoporoznog biorazgradivog i biokompatibilnog materijala na temelju supstituiranog 
hidroksiapatita“, u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala, pristupnika Leonarda Bauera, mag. ing. 
cheming., asistenta – doktoranda Hrvatske zaklade za znanost na Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Krešimir Košutić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik 
Povjerenstva, doc. dr. sc. Anamarija Rogina, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj novih dozirnih 
oblika dronedaron-hidroklorida za oralnu primjenu“ u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi, pristupnika 
Matije Gretića, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, 
prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Ivo Crnolatac, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
 
Ad. 10. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Istraživanje promjena u kvaliteti vode unutar 
vodoopskrbne mreže s naglaskom na organsku tvar, nusprodukte dezinfekcije te 
koncentraciju metala i metaloida“ pristupnice Livie Kurajica, mag. appl. chem., 
doktorandica Hrvatske zaklade za znanost na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, 
Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, znanstvena suradnica, 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Marin Matošić, 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, znanstvena 
suradnica, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb – mentor I prof. dr. sc. Sandra Babić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. 
 
Ad. 12. 
Ad. 12. a. 
U Izborno povjerenstvo Fakulteta za provođenje studentskih izbora (Izborno 
povjerenstvo) iz reda nastavnog osoblja predlažu se: doc. dr. sc. Jozefina Katić, 
predsjednica, izv. prof. dr. sc. Davor Dolar, zamjenik predsjednice, doc. dr. sc. Fabio 
Faraguna, član i izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, zamjenik člana. 



Ad. 12. b. 
U Povjerenstvo za prigovore Fakulteta za provođenje studentskih izbora (Povjerenstvo za 
prigovore) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog Fakultetskog vijeća Fakulteta i iz reda 
studenata na prijedlog Studentskog zbora Fakulteta imenuju se: doc. dr. sc. Erna Begović 
Kovač, predsjednica, doc. dr. sc. Miroslav Jerković, zamjenik predsjednice, dr. sc. Matija 
Cvetnić, poslijedoktorand, član, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, zamjenik člana, doc. dr. sc. 
Dajana Kučić Grgić, član i doc. dr. sc. Dragana Vuk, zamjenik člana. 
 


