
 
Dnevni red za 245. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika: 
a) 244. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 22. ožujka 2021.  
b) 41. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 9. travnja 2021.  
2. Izbor prodekana Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. 
3. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 

znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 
1. Prof. dr. sc. ANA LONČARIĆ BOŽIĆ, 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. Doc. dr. sc. DAJANA KUČIĆ GRGIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

3. Doc. dr. sc. MARTINA SUDAR, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

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

a) na vlastiti zahtjev: 
1. 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 

b) na traženje Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 
1. Doc. dr. sc. JASMINA LAPIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

6. Raspis natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u 
znanstveno-nastavno naslovno zvanje bez zasnivanja radnog odnosa: 

1. Za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavno naslovo  zvanje 
izvanrednog profesora bez zasnivanja radnog odnosa u području 
biomedicinskih znanosti, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana 
javno zdravstvo 

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

1. Dr. sc. LEONARD BAUER, za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju 

8. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. ROBERT BERNAT, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer 

Bošković, Zagreb 
2. ANAMARIJA MITAR, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
9. Kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022. 



10. Termini polaganja završnih i diplomskih ispita u akademskoj godini 
2020./2021. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

11. Raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 
godini 2021./2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 245. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 26. travnja 2021. 
Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem biralo je prodekane Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 
2022./2023. (Ad. 2.) od 12:00  do 13:15  sati u Vijećnici Fakulteta, Marulićev trg 19., prema 
rasporedu dolaska na glasanje u skladu s epidemiološkim mjerama HZJZ. 
Elektroničko glasanje o točkama dnevnog reda od Ad.1. do Ad. 11. provedeno je od 10:00 do 
15:00 sati, putem elektroničke pošte članova Fakultetskog vijeća. 
 
Ad. 1. 
Ad. 1. b. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 244. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 22. ožujka 2021. 
elektroničkim putem. 
Ad. 1. b. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 41. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 9. travnja 2021. 
elektroničkim putem. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 
Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević izabire se za prodekanicu za nastavu Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije (2) 
akademske godine (2021./2022. i 2022./2023.).  
Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević preuzima dužnost prodekanice za nastavu Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 
2021./2022. i 2022./2023. s danom 1. listopadom 2021.  
Ad. 2. b. 
Prof. dr. sc. Nenad Bolf izabire se za prodekana za poslovanje Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije (2) 
akademske godine (2021./2022. i 2022./2023.). 
Prof. dr. sc. Nenad Bolf preuzima dužnost prodekana za poslovanje Fakulteta  kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 
2022./2023. s danom 1. listopadom 2021.  
Ad. 2. c. 
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević izabire se za prodekanicu za znanost i 
međunarodnu suradnju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za mandatno razdoblje od dvije (2) akademske godine (2021./2022. i 2022./2023.). 
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević preuzima dužnost prodekanice za znanost i 
međunarodnu suradnju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. s danom 1. listopadom 2021.  
 
Ad. 3. 
Ad. 3. a. 1. 
Prof. dr. sc. Veljku Filipanu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ne odobrava se 
korištenje slobodne studijske godine (sabbatical) u akademskoj godini 2021./2022. radi 
znanstvenog i stručnog usavršavanja. 
Ad. 3. a. 2. 
Matični odbor za područje za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, 
rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke 
tehnologije donio je na svojoj 20. sjednici održanoj 2. ožujka 2020. Odluku da se: 



- prof. dr. sc. Gordana Matijašić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- dr. sc. Monika Šabić Runjavec, izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 3. a. 3. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 8. redovitoj elektroničkoj sjednici, održanoj 16. ožujka 
2021. u 352. akademskoj godini (2020./2021.) donio je Odluku o odobravanju pokretanja 
postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija Klare Perović, mag. ing. 
oecoing., tema: The development of TiO2-based nanocomposite photocatalytic materials 
for solar-driven hydrogen generation“ (Razvoj TiO2-nanokompozitnih fotokatalizatora za 
dobivanje vodika pod djelovanjem Sunčeva zračenja). 
Ad. 3. a. 4. 
Dr. sc. ŽELJKI PERŠURIĆ, poslijedoktorandici Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se znanstveno 
usavršavanje u periodu od 27. travnja 2021. do 22. travnja 2022. na Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Puli (pod voditeljstvom prof. dr. sc. Krešimira Pavelića), na citostatskim 
ispitivanjima novopripravljenih N-heterocikličkih spojeva koja su uključena u radni plan 
voditeljice projekta prof. dr. sc. Silvane Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (IP-2018-01-4682 pod nazivom: Novi spojevi temeljeni 
na bioizosterima purina za ispitivanje njihovog antitumorskog i antipatogenog 
djelovanja). 
Ad. 3. b. 1.  
Prihvaća se promjena ispitnog roka za kolegij Mjerenja i vođenje procesa  preddiplomskog 
studija Kemija i inženjerstvo materijala za akademsku godinu 2020./2021. 
Ad. 3. b. 2.  
Prihvaća se promjena kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. 
Ad. 3. b. 3.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odlukuo upisnim kvotama za diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. 
Ad. 3. b. 4.  
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 2021./2022. 
Ad. 3. b. 5.  
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 2021./2022. 
Ad. 3. b. 6.  
Anketa za procjenu rada nastavnika provodit će se on-line u ljetnom semestru ak. god. 
2020./2021. zadnja dva tjedna nastave. 
Ad. 3. b. 7.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se objave za tri otvorena natječaja: 
A) „Natječaj za podnošenje projektnih prijedloga u području kvantnih pojava i resursa te 

primijenjene kvantne znanosti (QuantERA 2021)“ 
B) „Transformacije: društvena i kulturna dinamika u digitalnom dobu – CHANSE“ 
C) „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije – TAP21„ 
Ad. 3. b. 8.  
Na poziv Sveučilišta u Zagrebu koji je vezan uz nominaciju kandidata za Natječaj za 
Danubius Young Scientist Award 2021, pristigle su prijave troje kandidata sa FKIT-a: dr. sc. 
Marko Racar, dr. sc. Matija Cvetnić te Katarina Mužina, mag. ing. cheming. Sve tri prijave 
su upućene ne Sveučilište u Zagrebu kao predloženika FKIT-a za navedenu nagradu. 
Ad. 3. b. 9.  
Na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen 28. siječnja 2021. (izmijenjen 26. 
ožujka 2021.) za dodjelu bespovratnih sredstava: „Obnova infrastrukture i opreme u 



području obrazovanja oštećene potresom”, koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske 
unije i ostalih izvora, Fakultet je podnio tri projektne prijave: 
a) FSEU.2021.MZO.025  

Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na 
adresi Trg Marka Marulića 19 u Zagrebu (ukupna vrijednost 129.811.022,15 kn; 
zaprimljen i registriran 14. travnja 2021.) 

b) FSEU.2021.MZO.024  
Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na 
adresi Savska cesta 16 u Zagrebu (ukupna vrijednost 64.908.616,53 kn; zaprimljen i 
registriran 14. travnja 2021.) 

c) FSEU.2021.MZO.023  
Hitne mjere sanacije za zgradu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Marka Marulića 20 u Zagrebu (ukupna vrijednost 
962.371,34 kn; zaprimljen i registriran 12. travnja 2021.).  

 
Ad. 4.  
Ad. 4. 1. 
Prof. dr. sc. ANA LONČARIĆ BOŽIĆ, 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. 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. Ane Lončarić Božić u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 4. 2. 
Doc. dr. sc. DAJANA KUČIĆ GRGIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši 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. 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 doc. dr. sc. Dajane Kučić Grgić u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik. 
Ad. 4. 3. 
 
Doc. dr. sc. MARTINA SUDAR, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši 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. 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 doc. dr. sc. Martine Sudar u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. 1. 
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. 5. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice doc. dr. sc. Jasmine Lapić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik 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 izv. prof. dr. sc. Senka Djaković, 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u znanstveno-nastavnom naslovnom 
zvanju izvanrednog profesora bez zasnivanja radnog odnosa u području biomedicinskih 
znanosti, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo. 
Za provedbu natječaja imenuje se prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za člana Stručnog povjerenstva u 
postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno 
naslovno zvanje. 
 
Ad. 7. 
Dr. sc. LEONARD BAUER, asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za fizikalnu kemiju, 
na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj konvertera za 
učinkovitu detekciju termalnih neutrona“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, 
grana primijenjena pristupnika Roberta Bernata, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut 
Ruđer Bošković,u sastavu: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Vladimir 
Dananić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. 
Jasminka Popović, viša znanstvena suradnica, Instiut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Ad. 8. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Intenzifikacija 
prijenosa tvari u sustavima kapljevina-kapljevina i krutina-kapljevina primjenom 
ekološki prihvatljivih otapala i nanosuspenzija“ u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi, pristupnice 
Anamarije Mitar, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, 
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Martina Hrkovac, znanstvena suradnica, GenePlanet d.o.o., Zagreb. 
 
Ad. 9.  
Prihvaća se kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022. 
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 1.  
Utvrđuju se termini polaganja završnih ispita u redovitom ljetnom i jesenskom ispitnom 
roku akademske godine 2020./2021. 



Ad. 10. 2.  
Utvrđuju se termini polaganja diplomskih ispita u redovitom ljetnom i jesenskom 
ispitnom roku akademske godine 2020./2021. 
 
Ad. 11. 
Utvrđuje se raspored ispitnih rokova preddiplomskih i diplomskih studija na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2021/2022. 
 


