
 
Dnevni red za 246. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 245. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 26. travnja 2021.  

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

zvanje 
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 

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

1. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju  

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku 

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

1. Za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta bez 
zasnivanja radnog odnosa u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana 
fizikalna kemija za kolegij Spektroskopske metode u istraživanju materijala na 
doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 

6. 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 industrijsku 
ekologiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
elektrokemiju 

3. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i 
toplinsko procesno inženjerstvo 

4. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i 
automatsko vođenje procesa 

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

a) na vlastiti zahtjev: 
1. Prof. dr. sc. NENAD BOLF, 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. Izv. prof. dr. sc. DAVOR DOLAR, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

3. Izv. prof. dr. sc. ŠIME UKIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija 

4. Doc. dr. sc. ANAMARIJA ROGINA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

5. Dr. sc. MATIJA GRETIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

b) na traženje Tekstilno-tehnološkog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
1. Izv. prof. dr. sc. LIVIO RACANÉ, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti, 
polje kemija 

8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR.SC.-10): 
1. ROBERT BERNAT, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
2. PETRA MATIĆ, dipl. ing., asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 
3. ANAMARIJA MITAR, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. ROBERT BERNAT, dipl. ing., viši stručni savjetnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
2. PETRA MATIĆ, dipl. ing., asistentica Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku 
3. ANAMARIJA MITAR, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. NENAD ZEČEVIĆ, dipl. ing., zaposlen u Petrokemija d.d., Kutina  
11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. ANDREA PAUT mag. chem., znanstvena novakinja Kemijsko-tehnološkog 

fakulteta Sveučilišta u Splitu 
2. MATEA RAIĆ, mag. appl. chem., asistentica – doktorandica Instituta Ruđer 

Bošković, Zagreb 
12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. IVANA GABELICA, mag. appl. chem., stručna suradnica, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  
2. VEDRAN KOJIĆ, mag. appl. chem., doktorand Hrvatske zaklade za znanost, Institut 

Ruđer Bošković, Zagreb 
3. MARTINA MILOLOŽA, mag. ing. oecoing., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
4. Mr. sc. VLADIMIR STANKOV, zaposlen u Sample Control d.o.o., Zagreb 
5. ANDREJA ŽUŽIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva 

i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
13. Prijedlog Odluke o visini naknade troškova studiranja na poslijediplomskom 

doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2021./2022. 

14. Raspis natječaja za upis na poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo 
i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. 

15. Prijedlog Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2021./2022. za: 
a) Preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu 



b) Diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

16. Izmjena Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2021. godinu 

17. Izmjena Pravilnika o ustroju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 246. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 24. svibnja 2021. 
Elektroničko glasanje o točkama dnevnog reda od Ad.1. do Ad. 17. provedeno je od 10:00 
do 15:00 sati, putem elektroničke pošte članova Fakultetskog vijeća. 
 
Ad. 1. 
 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 245. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 26. travnja 2021. 
elektroničkim putem. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Za predstojnika Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. imenuju 
se izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar.  
Ad. 2. b. 1.  
Rok za prijavu na Natječaj za Rektorovu nagradu za ak. god. 2020./2021. je srijeda, 30. lipnja 
2021. do 16:00 sati. Prijava radova 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. Studenti su 
dužni dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2021. do 16:00 ispis cijelog rada (uključujući i 
obrazloženje mentora) u dva primjerka u pisarnicu Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 2. b. 2.  
Rok za prijavu obrana završnih i diplomskih radova za prvi rok u lipnju (28. do  30. lipnja 
2021.) je do 21. lipnja 2021. Obrane završnih i diplomskih radova održavat će se u 
Vijećnicama Fakulteta i po potrebi u predavaonicama ili online. 
Ad. 2. b. 3.  
Online anketa za procjenu rada nastavnika u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. 
provodit će se od 24. svibnja do 11. lipnja 2021.  
Ad. 2. b. 4.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se objava za jedan otvoreni natječaj: „Oporavak, 
obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” 
Natječajem „Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije” nastoji 
se doći do novih spoznaja o dinamičnim i složenim interakcijama srednjoročnih i 
dugoročnih utjecaja pandemije COVID-19 na društvo. Ove spoznaje trebale bi unaprijediti 
naše znanje o ublažavanju negativnih društvenih utjecaja pandemije COVID-19 te 
potaknuti obnovu i oporavak u svijetu nakon pandemije. 
Teme Natječaja: 1. smanjenje nejednakosti i osjetljivosti, 2. izgradnja otpornijeg, uključivog 
i održivog društva, 3. poticanje demokratskog načina upravljanja i političkog sudjelovanja, 
4. promicanje odgovornih i uključivih digitalnih inovacija, i 5. promicanje djelotvornosti i 
istinitosti u komunikaciji i medijima. 
Ad. 2. b. 5.  
Tijekom travnja i svibnja 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je otvorilo nekoliko 
natječaja vezanih uz međunarodnu suradnju o čemu su nastavnici obaviješteni putem e-
mail od strane Ureda za međunarodnu suradnju i projekte: 
A) Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne 

Republike Njemačke 2022. - 2024. s rokom prijave 30. lipnja 2021.;  
B) Natječaj za prijavu zajedničkih projekata u sklopu znanstveno-tehničke suradnje 

između Hrvatske i Austrije za 2022. - 2023. s rokom prijave 30. lipnja 2021.;  



C) Natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata velikih razmjera u sklopu 
zajedničkoga hrvatsko-kineskog financiranja istraživačkih projekata. s rokom prijave 
30. lipnja 2021. 

Ad. 2. b. 6.  
Dokument Izvješće temeljem Akcijskog plana za unaprjeđenje kvalitete doktorskog 
studijskog programa „Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija“ Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dostavljen je Agenciji za znanost i visoko 
obrazovanje (AZVO) sukladno mišljenju povjerenstva za naknadno praćenje u postupcima 
akreditacije, te je isti dan na uvid članovima Fakultetskog vijeća. 
Ad. 2. c. 1. 
U materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća dano je na uvid izvješće studentice Antonije 
Karakaš o održanoj radionici „Znanstveni dan na FKIT-u“ održanoj 15. svibnja 2021. na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. c. 2. 
U materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća dano je na uvid izvješće prof. dr. sc. Danijele 
Ašperger o održanom Festivalu znanosti 2021. s temom Kultura znanosti . 
Ad. 2. c. 3. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu završnog rada: 
Mentor:  Prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum 
Student:  Antonia Škarica 
Stara tema: Odabir metode za provedbu ekstrakcije polifenola iz lista masline 

/ Selection of a method for the extraction of polyphenols from 
olive leaves 

Nova tema: Odabir metode za provedbu ekstrakcije polifenola iz lista trputca / 
Selection of a method for the extraction of polyphenols from 
plantain leaves 

Mentor:  Dr. sc. Anita Šalić 
Student:  Mia Franolić 
Stara tema: Pročišćavanje enzima endo-1,4-ksilanaze proizvedene 

fermentacijom Thermomyces lanuginosus na čvrstim nosačima / 
Purification of endo-1,4-xylanase from produced by solid-state 
fermentation of Thermomyces lanuginosus 

Nova tema: Pročišćavanje enzima endo-1,4-ksilanaze proizvedene 
fermentacijom Trametes Versicolor na čvrstim nosačima / 
Purification of endo-1,4-xylanase produced by solid-state 
fermentation of Trametes Versicolor 

Mentor:  Prof. dr. sc. Elvira Vidović 
Student:  Dora Kordić 
Stara tema: Priprava i karakterizacija materijala na osnovi celuloze i  

vinilcikloheksana / Preparation and characterization of materials 
from cellulose and vinylcyclohexane 

Nova tema: Priprava i karakterizacija materijala na osnovi celuloze i N-vinil-2- 
pirolidona/ Preparation and characterization of materials from 
cellulose and N- vinyl-2-pyrrolidone 

Mentor:  Prof. dr. sc. Bruno Zelić 
Student:  Željka Ćurić 
Stara tema: Biotransformacija ksilana u visokovrijedne biološke spojeve 

upotrebom enzima endo-1,4-ksilanaze / Biotransformation of 
xylan in a high-value biocompounds using endo-1,4-xylanase 

Nova tema: Proizvodnja biodizela u integriranom sustavu serijski povezanog  
mikroreaktora i membranskog separatora / Biodiesel production 
in an integrated system composed of a microreactor and 
membrane separator connected in series 

Mentor:  Prof. dr. sc. Bruno Zelić 
Student:  Matea Bajo 



Stara tema: Karakterizacija sirovog ekstrakta enzima endo-1,4-ksilanaze 
proizvedene fermentacijom Thermomyces lanuginosus na 
čvrstim nosačima /  
Characterization of raw endo-1,4-xylanase extract produced by 
solid-state fermentation of Thermomyces lanuginosus 

Nova tema: Karakterizacija sirovog ekstrakta enzima endo-1,4-ksilanaze 
proizvedene fermentacijom Trametes versicolor na čvrstim 
nosačima /  
Characterization of raw endo-1,4-xylanase extract produced by 
solid-state fermentation of Trametes versicolor 

Ad. 2. c. 4. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   Prof. dr. sc. Sanja Martinez 
Student:  Magdalena Eškinja 
Stara tema:   Elektrokemijsko ispitivanje industrijskih sustava premaza s 

umjetnim oštećenjima / Electrochemical testing of industrial 
coating systems with artificial defects 

Nova tema:  Proučavanje primjenjivosti in situ elektrokemijskog ispitivanja na 
patiniranim broncama / Studying the applicability of the in situ 
electrochemical testing on bronze patinas 

Mentor:   Prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić 
Student:  Mia Prpić 
Stara tema:   Utjecaj udjela fibroina svile na svojstva PLA/fibroin svile 

elektroispredenog nosača / The effect of silk fibroin concentration 
on the properties of electrospun PLA/silk fibroin scaffolds 

Nova tema:  Utjecaj udjela fibroina svile na svojstva PLA/fibroin svile 
kompozita / The effect of silk fibroin concentration on the 
properties of PLA/silk fibroin composites 

Mentor:   Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić 
Student:  Magdalena Vujasinović 
Stara tema:   Sinteza nekovalentno umreženog vodljivog polimera PEDOT-g-

PEG / Synthesis of non-covalently crosslinked conductive 
polymer PEDOT-g-PEG 

Nova tema:  Istraživanje uvjeta sinteze poli(3,4-etilendioksitiofen) ATRP 
makroinicijatora / Investigation of the conditions for the synthesis 
of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) ATRP macroinitiator 

Mentor:   Prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki 
Student:  Sara Čačko 
Stara tema:   Primjena imobiliziranog enzima u različitim tipovima reaktora / 

Application of immobilized enzyme in different types of reactor 
Nova tema:  Optimiranje hidrolize proteina u ljuskama kozica / Optimisation 

of protein hydrolysis in prawns shell  
Mentor:   Izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković 
Student:  Mia Božiković 
Stara tema:   Primjena poluvodiča temeljenih na BiVO4 u fotoelektrokemijskoj 

razgradnji farmaceutika / Application of semiconductors based on 
BiVO4 for the photoelectrocatalytic degradation of 
pharmaceuticals 

Nova tema:  Primjena BiVO4 u fotoelektrokemijskoj razgradnji aromatskih 
spojeva / Application of BiVO4 for the photoelectrocatalytic 
degradation of aromatic compounds 

Mentor:   Izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković 
Student:  Monika Belec 
Stara tema:   Primjena poluvodiča temeljenih na SnS2 u fotoelektrokemijskoj 

razgradnji farmaceutika / Application of semiconductors based on 
SnS2 for the photoelectrocatalytic degradation of pharmaceuticals 



Nova tema:  Fotokatalitička svojstva BiVO4 i rGO/BiVO4 u prisustvu organskih 
onečišćavala / Photocatalytic properties of BiVO4 and rGO/BiVO4 
in the presence of organic pollutants 

Mentor:   Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić 
Student:  Ivna Vukić 
Stara tema:   Sinteza i karakterizacija kiselinom aktiviranog geopolimera / 

Synthesis and characterization of an acid activated geopolymer 
Nova tema:  Optička svojstva CuO-nanočestica / Optical properties of CuO 

nanoparticles 
Mentor:   Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić 
Stara tema:   Utjecaj vrste i veličine mikroplastike na adsorpciju pesticida / 

Influence of type and size of microplastics on adsorption of 
pesticides 

Nova tema: Primjena fotokatalitičkog procesa uz simulirano Sunčevo zračenje 
za razgradnju oksitetraciklina / Study of the application of solar 
driven photocatalytic processes for the degradation of 
oxytetracycline 

 
Ad. 3.  
Ad. 3. 1. 
Prof. dr. sc. IRENA ŠKORIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 
zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija 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. 1. točka 1. - prirodne znanosti, NN br. 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru prof. dr. sc. Irene Škorić u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 3. 2. 
 
Doc. dr. sc. JASMINE LAPIĆ, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija 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. 1. točka 1. - prirodne znanosti, NN br. 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru doc. dr. sc. Jasmine Lapić u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik. 
 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku 
kemijsku tehnologiju. Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto 
odobrava se raspis javnog natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u 
znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 
tehnologiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Ana Lončarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i prof. dr. sc. Marina Trgo, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 4. 2. 



Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i 
energetiku. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu 
za termodinamiku, strojarstvo i energetiku. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Mirela Leskovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 5. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja u 
naslovno znanstveno-nastavnom zvanju docenta bez zasnivanja radnog odnosa u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija za kolegij 
Spektroskopske metode u istraživanju materijala na doktorskom studiju Kemijsko 
inženjerstvo i primijenjena kemija. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno-nastavnom zvanju docenta bez 
zasnivanja radnog odnosa u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna 
kemija za kolegij Spektroskopske metode u istraživanju materijala na doktorskom studiju 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: 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 
akademik Svetozar Musić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1.  
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za industrijsku ekologiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto iz odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za industrijsku 
ekologiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Marija Vuković Domanovac, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 2.  
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Helena Otmačić Ćurković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 3.  



 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i 
toplinsko procesno inženjerstvo. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Jasna Prilić Kardum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 4.  
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 mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
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 
mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Nenad Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Željka Ujević Andrijić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika prof. dr. sc. Nenada Bolfa, 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. Vesna 
Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Nenad Kuzmanić, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 7. 2.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika izv. prof. dr. sc. Davora Dolara, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Macan, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ana 
Lonačarić Božić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
dr. sc. Nediljka Vukojević Medvidović, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 7. 3.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika izv. prof. dr. sc. Šime Ukića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Babić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i p.rof. dr. sc. Sanda 
Rončević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 4.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice doc. dr. sc. Anamarije Rogina, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Marica Ivanković, 



Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Jelena 
Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 5.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika dr. sc. Matije Gretića, asistenta Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: prof. dr. sc. Gordana Matijašić, 
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. 
Anet Režek Jambrek, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 6.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika izv. prof. dr. sc. Šime Ukića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Babić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Sanda 
Rončević, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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, Zagreb.  
Ad. 8. 2. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod naslovom: „Ravnoteža i kinetička istraživanjaadsorpcije polifenolnih spojeva na 
β-glukanu” u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija 
pristupnice Petre Matić, dipl. ing., asistentice Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. 
Ad. 8. 3. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1.  
 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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 – predsjednica 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. 9. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pod naslovom: „Ravnoteža i kinetička 
istraživanjaadsorpcije polifenolnih spojeva na β-glukanu” u području prirodnih znanosti, 
polje kemija, grana fizikalna kemija pristupnice Petre Matić, dipl. ing., asistentice 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, u 
sastavu: prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet 



kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 9. 3.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 10. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Advancement of 
process control system in ammonia production“ (Unaprjeđenje sustava za vođenje u 
proizvodnji amonijaka) u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana 
analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, 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 – predsjednik Povjerenstva, 
prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i doc. dr. sc. Marko Katinić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijek. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj i primjena membrana 
obogaćenih nanočesticama metalnih oksida za ionsko-selektivne elektrode za određivanje 
željezovih kationa“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija i 
predloženi mentori izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i izv. prof. dr. sc. Ante Prkić, Kemijsko-
tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu – mento II, pristupnice Andree Paut, mag. chem., 
znanstvene novakinje Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 2. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza i karakterizacija 
nanostrukturiranih silicijskih anoda za Li-ionske članke“ u području prirodnih znanosti, 
polje kemija, grana primijenjena kemija i predloženi mentori dr. sc. Mile Ivanda, 
znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor I i doc. 
dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
mentor II, pristupnice Matee Raić, mag. appl. chem., asistentice – doktorandice Instituta 
Ruđer Bošković, Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

Ad. 12.  
Zagrebu jednoglasno prihvaća prijedlog i donosi 
Ad. 12. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Mikrovalno potpomognuta sinteza i fotokatalitička 
aktivnost magnetski odvojivih nanokompozita tipa jezgra-ljuska“ pristupnice Ivane 
Gabelice, mag. appl. chem., stručne suradnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: doc. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Marin Kovačić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 



Za mentoricu doktorskog rada predlaže se prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva 
i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 12. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj perovskitnih polikristalnih tankih filmova 
stabiliziranih za okolišne uvjete kao aktivnih slojeva za fotonaponske ćelije“ pristupnika 
Vedrana Kojića, mag. appl. chem., doktorand Hrvatske zaklade za znanost, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Andreja Gajović, znanstvena savjetnica, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb, prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zoran Mandić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Ana Šantić, viša 
znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
Za mentore doktorskog rada predlažu se dr. sc. Andreja Gajović, znanstvena savjetnica, 
Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor I i prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
Ad. 12. 3. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Bioremedijacija vode onečišćene mikroplastikom 
primjenom bakterija izoliranih iz okoliša“ pristupnice Martina Miloloža, mag. ing. 
oecoing., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,  
doc. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Vlatka 
Filipović Marijić, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
Ad. 12. 4. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Razgradnja oksitetraciklina u vodi primjenom 
naprednih oksidacijskih procesa uz UV zračenje“ pristupnika mr. sc.  Vladimira Stankova, 
zaposlenog Sample Control d.o.o., Zagreb, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,  
izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Ana Mornar Turk, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Za mentora doktorskog rada predlaže se izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 12. 5. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Priprava stroncijem dopiranih manganita za 
višestruku primjenu“ pristupnice Andreje Žužić, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: dr. sc. Andreja 
Gajović, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, prof. dr. sc. Jelena Macan, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Marica 
Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentoricu doktorskog rada predlaže se prof. dr. sc. Jelena Macan, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
donosi Odluku o utvrđivanju iznosa naknade troškova studiranja na poslijediplomskom 
doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. 
 



Ad. 14.  
Odobrava se raspis Natječaja za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. 
 
Ad. 15. 
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2021./2022. za preddiplomske i 
diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 16. 
Prihvaća se izmjena Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za 2021. godinu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 30. ožujka 2015. 
 


