
 
Dnevni red za 247. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika: 
a) 246. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 24. svibnja 2021.  
b) 42. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva 

i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 18. lipnja 2021.  
2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 

znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 
a) 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. 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 

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

1. Za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za inženjerstvo površina i polimernih materijala  

5. 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 
mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo 

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku 
kemiju 

3. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za industrijsku ekologiju  



4. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

5. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu  

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

1. Prof. dr. sc. JELENA MACAN, 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. MARIJANA KRALJIĆ ROKOVIĆ, 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. KRUNOSLAV ŽIŽEK, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

4. Dr. sc. MAJA ĐOKIĆ, poslijedoktorandica Hrvatskog veterinarskog instituta 
za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih 
znanosti, polje kemija 

5. Dr. sc. MARTINA LIHTER, poslijedoktorandica Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne,Laboratory for in situ Nanomaterials Characterization with 
Electrons, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Swiss, za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje 
kemija 

7. Prijedlog Izvedbenog programa temeljnih kolegija na doktorskom studiju 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu: 

a) Elementi inženjerske matematike 
b) Nanostrukturirane površine i materijali 
8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR.SC.-10): 
1. NENAD ZEČEVIĆ, dipl. ing., zaposlen u Petrokemija d.d., Kutina  
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. NENAD ZEČEVIĆ, dipl. ing., zaposlen u Petrokemija d.d., Kutina  
10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. MAJA ANIČIĆ, dipl. ing, zaposlena u Saponia d.d., Osijek 
2. SREČKO HERCEG, mag. ing. mech., zaposlen u STSI - Integrirani tehnički 

servisi d.o.o., Zagreb 
3. MARIJA LUKIĆ, mag. ing. cheming, asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
4. GABRIJELA LJUBEK, mag. ing. cheming, asistentica Rudarsko-geološko-

naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. Mr. sc. IVANA GABELICA, 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. MARTINA ZELJKO, dipl. kem. ing., zaposlena u MZ MONT-PLAST d.o.o., 

Zagreb 
6. ANDREJA ŽUŽIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  



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

1. MARIO KOMAR, mag. educ. chem., asistent Prehrambeno-tehnološki 
fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

2. MARIJA TKALČEVIĆ, mag. appl. chem., doktorandica Hrvatske zaklade za 
znanost, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 

13. Nastavno opterećenje u akademskoj godini 2020./2021. Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

14. Raspodjela sredstava za kratkoročnu financijsku potporu istraživanju za 2021. 
godinu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

15. Imenovanje Predstojnika Zavoda Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 
2022./2023. 

16. Financijsko izvješće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

17. Davanje suglasnosti dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu radi: 

a) potpisivanja ugovora u vrijednosti od 1.010.907.93 kn o dodjeli bespovratnih 
sredstava za hitne mjere sanacije zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Marka Marulića 20 u Zagrebu, 
referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: 
FSEU.2021.MZO.023. 

b) potpisivanja ugovora u vrijednosti od 1.156.250,00 kn u otvorenom postupku 
javne nabave Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja 
oštećene potresom, Priprema projektne i tehničke dokumentacije, Grupa 2., 
Zgrada 2, Trg Marka Marulića 19. 

c) potpisivanja ugovora u vrijednosti od 75.044.276,33 kn u otvorenom postupku 
javne nabave Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja 
oštećene potresom**, FSEU.2021 MZO, na adresi Trg Marka Marulića 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 247. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 12. srpnja 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. 
Ad. 1. a. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 246. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 24. svibnja 2021. 
elektroničkim putem. 
Ad. 1. b. 
Fakultetsko vijeće prihvaća Zapisnik 42. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 18. lipnja 2021 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1.  
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 1. sjednici održanoj 1. lipnja 2021. Odluku da se: 
- prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 

trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 
- doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, izabire u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 

području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 
- doc. dr. sc. Martina Sudar, izabire u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 

području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 2. a. 2. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polja kemija, donio je na svojoj 1. sjednici 
održanoj 15. lipnja 2021. Odluku da se: 
- prof. dr. sc. Irena Škorić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 

zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija; 
- doc. dr. sc. Jasmina Lapić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

izabire se u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, 
polje kemija 

Ad. 2. a. 3. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 10. redovitoj elektroničkoj sjednici, održanoj 18. 
svibnja  2021. u 352. akademskoj godini (2020./2021.) donio je Odluku o odobravanju 
pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 
- Liviju Kurajica, mag. appl. chem., tema: „Koreliranje parametara kvalitete vode u 

vodoopskrbnoj mreži hrvatskih gradova s naglaskom na organsku tvar, nusprodukte 
dezinfekcije, metale i metaloide“  

- Ivanu Katarinu Ivković, mag. ing. cheming., tema: „Napredne metode sinteze 
nanokristaliničnog cerijeva (IV) oksida dopiranoga manganom“ 

Ad. 2. a. 4. 
Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić i izv. prof. dr. sc. Šime Ukić imenuje se članovima 
Povjerenstva za Samoanalizu i reakreditaciju Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. a. 5. 
Miji Gotovuša, mag. ing. cheming., asistentici – doktorandici Hrvatske zaklade za znanost 
na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu odobrava se 
studijski boravak za potrebe znanstvenog usavršavanja od 6. do 11. rujna 2021 na 
Kemijskom institutu u Ljubljani, Slovenia, u sklopu programa Short Term Scientific 



Missions akcije COST-a (Action CA18224, „GREENERING - Green Chemical Engineering 
Netvvork towards upscaling sustainable processes"). 
Ad. 2. a. 7. 
Dr. sc. Ivana Panžić, poslijedoktorandici Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu odobrava se studijski boravak 
za potrebe znanstvenog usavršavanja od 1. kolovoza do 30. rujna 2021 pri laboratoriju za 
fiziku materijala Erich Schmid Instituta (ESI), Montanuniversitat Leoben, Leoben, 
Austrija. Troškovi prijevoza i smještaja pokrivaju se STSM projektom u sklopu FIT4NANO 
COST akcije. 
Ad. 2. a. 8. 
Odluka o imenovanju pokretanja 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 od 25. svibnja 2021. (Klasa: 112-01/21-
01/2; Urbroj: 251-373-5-21-14) stavlja se van snage. 
Ad. 2. a. 9. 
Odluka o imenovanju pokretanja 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 od 25. svibnja 2021. (Klasa: 112-
01/21-01/2; Urbroj: 251-373-5-21-13) stavlja se van snage. 
Ad. 2. b. 1.  
Senat Sveučilišta u Zagrebu odobrio je Fakultetu zatražene upisne kvote za diplomski 
studij u ak. god. 2021./2022.: 
Ad. 2. b. 2.  
Nastava u akademskoj godini 2021./2022. započinje 4. listopada 2021. Zahtjeve za literaturu 
na kolegijima potrebno je poslati e-mailom na office@fkit.hr do 10. rujna 2021. 
Ad. 2. b. 3.  
Natječaj za najbolji e-kolegij u ak. god. 2020./2021. bit će objavljen na mrežnoj stranici 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 16. srpnja 2021. 
Ad. 2. b. 4.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
većinom glasova donosi prihvaća prijedlog Rang liste studenata prijavljenih na natječaj za 
dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. u 
kategoriji:a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora). 
Ad. 2. b. 5.  
Krajem svibnja 2021. Hrvatska zaklada za znanost je objavila rezultate natječaja „Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-02-2021). 
Ukupno je zaprimljeno 296 prijava, uključujući i 6 s Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, koje se u konačnici sve odobrene za financiranje. 
Ad. 2. b. 6.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalaze se objava za jedan otvoreni natječaj: 
A) Oporavak, obnova i otpornost društva u razdoblju nakon pandemije – TAP21„ 
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. 
Ad. 2. b. 7.  
Završen je postupak javne nabave za izradu elaborata protupotresne sanacije zgrada 
Marulićev trg 19 i Savska cesta 16. Za lokaciju Fakulteta na Savskoj cestu 16. elaborat 
izrađuje IGH d.d., a vrijednost ugovora je 623.125,00 s PDV-om. Za lokaciju Fakulteta na 
Marulićevom trgu 19 elaborat izrađuje Zajednica ponuditelja Interkonzalting d.o.o. i Škoro 
d.o.o., a vrijednost ugovora je 1.156.250,00 kn s PDV-om. 
Ad. 2. b. 8.  
U tijeku je postupak javne nabave istraživačke opreme za projekte BIDEAS, CRYST-APC i 
NanoFlu procijenjene vrijednosti 8,4 mil kn. Otvaranje ponuda se provodi 21 srpnja 2021. 
Započinje se postupak javne nabave istraživačke opreme za projekt "Razvoj tehničkog 
rješenja za uštedu energije upotrebom VIS propusnih iIi polupropusnih i IC-reflektivnih 
tankih slojeva", referentne oznake projekta: KK.01.2.1.02.0316, procijenjene vrijednosti 1,6 
mil kn.   



Ad. 2. b. 9. 
Dana 7.srpnja 2021. održat će se svečano potpisivanje i uručivanje Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU; za obnovu 
zgrade na Marulićevom trgu 19 (prijavitelj FKIT), 75.044.276,33 kn; za zgradu na 
Marulićevom trgu 20 (povrat novca za već izvršene i plaćene radove) (prijavitelj FKIT), 
1.010.907,93 kn; za  zgradu na Marulićevom trgu 20 (prijavitelj PMF), 79.931.030,55 kn. Za 
zgradu na Savskoj cesti 16 postupak recenzije je u tijeku. 
Ad. 2. b. 10. 
Prijave za nadoknadu štete nastale tijekom izvođenja laboratorijskih vježbi  treba dostaviti 
do 23. srpnja 2021. na adresu office@fkit.unizg.hr uz uobičajenu popratnu dokumentaciju. 
Odobrena sredstva će biti dostavljena na račune pojedinih zavoda. 
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu završnog rada: 
Mentor:  Doc. dr. sc. Fabio Faraguna    
Student:  Renata Vičević            
Stara tema: Ispitivanje utjecaja koncentracije i oblika čestica na određivanje 

veličine čestica pomoću dinamičkog raspršenja svjetlosti / 
Investigation of the influence of particle concentration and shape 
on particle size determination by dynamic light scattering     

Nova tema:             Određivanje veličine nanočestica i zeta potencijala TiO2 u 
vodenom i uljnom mediju pomoću metode dinamičkog raspršenja 
svjetlosti m/ Determination of nanoparticle size and zeta potential 
of TiO2 in aqueous and oil medium using dynamic light scattering 
method 

Mentor:       Doc. dr. sc. Petar Kassal        
Student:  Željka Boček 
Stara tema: Primjena grafena u izradi ion-selektivnih elektroda bez 

unutarnjeg elektrolita / Application of graphene in the 
development of ion-selective electrodes without internal 
electrolyte 

Nova tema:           Primjena ugljikovih nanocjevčica u izradi ion-selektivnih 
elektroda bez unutarnjeg elektrolita / Application of carbon 
nanotubes in the development of ion-selective electrodes without 
internal electrolyte 

Mentor:  Doc. dr. sc. Petar Kassal       
Student:  Domagoj Džanko             
Stara tema: Referentna elektroda srebro/srebrov klorid bez unutarnjeg 

elektrolita temeljena na polivinil butiralu / All solid state 
silver/silver chloride reference  electrode based on polyvinyl 
butyral 

Nova tema:     Primjena intenzivne pulsirajuće svjetlosti u razvoju metalnih i 
ugljikovih materijala / Application of intense pulsed light in the 
development of metal and carbon   materials      

Mentor:  Prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum  
Student:  Lana Rončević 
Stara tema: Ekstrakcija polifenola iz agroindustrijskog otpada /Extraction of 

polyphenols from agroindustrial waste 
Nova tema:           Ekstrakcija polifenola iz lista trputca / Extraction of polyphenols 

from plantain leaves 
Mentor:             Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek 
Student:               Paula Priselec 
Stara tema: HPLC metoda za in vitro ispitivanja otapanja lurasidon-

hidroklorida u tabletama / HPLC method for in vitro dissolution 
studies of lurasidone hydrochloride in tablets  



Nova tema:           HPLC metoda za ispitivanje sadržaja lurasidon-hidroklorida u 
minitabletama / HPLC method for the study of lurasidone 
hydrochloride content in mini-tablets 

Ad. 2. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
1. Mentor:   Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević 

Student:  Emanuel Tomljenović 
Stara tema:  Razvoj matematičkog modela za sintezu cijanoalkohola 

kataliziranu halogenhidrin-dehalogenazom u kotlastom reaktoru 
/ The development of the mathematical model for the synthesis of 
cyano-alcohol catalysed by halohydrin dehalogenase 

Nova tema: Validacija modela biokatalitičke sinteze (R)-2-azido-1-(4-
trifluorometil-fenil)-etanola u šaržnom reaktoru / Model 
validation for the biocatalytic synthesis of (R)-2-azido-1-(4-
trifluoromethyl-phenyl)-ethanol in a batch reactor 

2. Mentor:   Doc. dr. sc. Fabio Faraguna 
Student:  Mislav Mišetić 
Stara tema:  Sinteza aditiva za snižavanje tecišta na osnovi maleinskog 

anhidrida za dizelsko gorivo / Synthesis of pour point additives 
based on maleic anhydride for diesel fuel 

Nova tema: Sinteza aditiva za snižavanje tecišta na osnovi maleinskog 
anhidrida za dizelsko i biodizelsko gorivo / Synthesis of pour point 
additives based on maleic anhydride for diesel and biodiesel fuel 

3. Mentor:   Doc. dr. sc. Fabio Faraguna 
Student:  Kristina Crnjac 
Stara tema:  Sinteza aditiva za snižavanje tecišta na osnovi maleinskog 

anhidrida za biodizel / Synthesis of pour point additives based on 
maleic anhydride for biodiesel fuel 

Nova tema: Sinteza aditiva za snižavanje tecišta na osnovi neopentil glikola, 
trimetilolpropana i pentaeritrola za dizelsko i biodizelsko gorivo / 
Synthesis of pour point additives based on neopentyl glycol, 
trimethylolpropane and pentaerythritol for diesel and biodiesel 
fuel 

4. Mentor:   Izv. prof. dr. sc. Davor Dolar 
Student:  Jasmin Gorski 
Stara tema:  Utjecaj procesnih parametara membranskih procesa na obradu 

otpadne vode / Effect of process parameters of membrane 
processes on wastewater treatment 

Nova tema: Uklanjanje Magic Blue bojila ultrafiltracijskim membranama / 
Removal of Magic Blue dye with ultrafiltration membranes 

5. Mentor:   Izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar 
Student:  Martina Barić 
Stara tema:  Fotokatalitička razgradnja tiakloprida u anularnom reaktoru / 

Photocatalytic degradation of thiacloprid in an annular reactor 
Nova tema: Fotokatalitička razgradnja imidakloprida u anularnom reaktoru / 

Photocatalytic degradation of imidacloprid in an annular reactor 
6. Mentor:   Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević 

Student:  Matija Brkić 
Stara tema:  UV razgradnja poliakrilatnih filmova / UV degradation of 

polyacrylate films 
Nova tema: Utjecaj koncentracije titanijeva dioksida na svojstva poliakrilatnih 

sustava / Influence of titanium dioxide concentration on the 
properties of polyacrylate systems 

7. Mentor:   Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić 
Student:  Mariju Švegovec 



Stara tema:  Sinteza graft kopolimera PEDOT-g-PCL radikalskom 
polimerizacijom prijenosom atoma / Synthesis of graft copolymer 
PEDOT-g-PCL by atom transfer radical polymerization 

Nova tema: Sinteza graft kopolimera PEDOT-g-PCL polimerizacijom 
otvaranja prstena / Synthesis of graft copolymer PEDOT-g-PCL by 
ring opening polymerization 

8. Mentor:   Doc. dr. sc. Petar Kassal 
Student:  Katarina Lenac 
Stara tema:  Inkjet ispisana planarna referentna elektroda temeljena na 

polivinil butiralu / Inkjet printed planar silver/silver chloride 
reference electrode based on polyvinyl butyral 

Nova tema: Priprema vodljivih tinti za inkjet ispis temeljenih na ugljikovim 
nanocjevčicama / Development of inkjet printable conductive 
inks based on carbon nanotubes 

9. Mentor:   Doc. dr. sc. Petar Kassal 
Student:  Iva Gudan Pavlović 
Stara tema:  Reducirani grafen-oksid kao čvrsti kontakt u ionsko selektivnim 

elektrodama / Reduced graphene oxide as the solid contact in ion-
selective electrodes 

Nova tema: Sinteza i inkjet ispis amfifilnih nanočestica srebra / Synthesis and 
inkjet printing of amphiphilic silver nanoparticles 

10. Mentor:   Prof. dr. sc. Nenad Bolf 
Student:  Veronika Žlabravec 
Stara tema:  Praćenje i vođenje koncentracije u procesu kristalizacije / 

Concentration monitoring and control in the crystallization 
process 

Nova tema: Praćenje koncentracije u procesu kristalizacije primjenom 
neuronskih mreža / Concentration monitoring in the 
crystallization process using neural networks 

 
Ad. 3.  
Ad. 3. a. 1. 
Prof. dr. sc. ZORAN MANDIĆ, 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. Zorana Mandića u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 3. a. 2. 
Izv. prof. dr. sc. DAVOR DOLAR, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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 izv. prof. dr. sc. Davora Dolara u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
Ad. 3. a. 3. 
Izv. prof. dr. sc. ŠIME UKIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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 izv. prof. dr. sc. Šime Ukića u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik. 
Ad. 3. a. 4. 
Doc. dr. sc. ANAMARIJA ROGINA, 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. Anamarije Rogina u 
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik. 
Ad. 3. a. 5. 
Dr. sc. MATIJA GRETIĆ, 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. 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. Matije Gretića u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik. 
Ad. 3. b. 1. 
Izv. prof. dr. sc. LIVIO RACANÉ, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik 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 izv. prof. dr. sc. Livia Racanéa u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik. 
 
Ad. 4. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na 
razvojno radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za inženjerstvo površina i polimernih 
materijala.  
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
inženjerstvo površina i polimernih materijala.  
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. Tanja Pušić, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 



Ad. 5. 
Ad. 5. 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 mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radni 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. 
Gordana Matijašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 5. 2. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu 
za opću i anorgansku kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: doc. dr. sc. 
Petar Kassal, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – 
predsjednik Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Ivana Steinberg, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 5. 3. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za industrijsku ekologiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju stručni suradnik 
u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 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. 5. 4. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 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 stručni suradnik 
u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 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. 5. 5. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo 
i katalizu. 



Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju stručni suradnik 
u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu - predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice prof. dr. sc. Jelene Macan, 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. Marica 
Ivanković, 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. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice izv. prof. dr. sc. Marijane Kraljić Roković, 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. Zoran 
Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. 
emerita Jagoda Radošević, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 6. 3. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika izv. prof. dr. sc. Krunoslava Žižeka, 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. Gordana 
Matijašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Mladen Brnčić, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 4. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Maje Đokić, poslijedoktorandice Hrvatskog veterinarskog instituta za 
izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje 
kemija, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, 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. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 6. 5. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Martine Lihter, poslijedoktorandice Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne,Laboratory for in situ Nanomaterials Characterization with Electrons, Swiss 
Federal Institute of Technology Lausanne, Swiss, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,  
izv. prof. dr. sc. Ivana Steinberg, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1.  



Prihvaća se prijedlog Izvedbenog programa doc. dr. sc. Erne Begović Kovač, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, temeljnog kolegija Elementi 
inženjerske matematike/ Elements of Engineering Mathematics/ na doktorskom 
studijskom programu Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 2.  
Prihvaća se prijedlog Izvedbenog programa nastavnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stanislava Kurajice, prof. dr. sc. Mirele 
Leskovac, prof. dr. sc. Sanje Lučić Blagojević i izv. prof. dr. sc. Vladimira Dananića, 
temeljnog kolegija Nanostrukturirane površine i materijali / Nanostructured 
Surfaces and Materials/ na doktorskom studijskom programu Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 8. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
 
Ad. 9.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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: Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica 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. 10. 
Ad. 10. 1.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Primjena 
elektrokemijskih senzora pri kvantificiranju sastava i interakcija u formulacijama 
oplemenjivača rublja“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija 
pristupnice Maja Aničić, dipl. ing, zaposlene u Saponia d.d., Osijek, u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Stjepan Milardović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Tanja Pušić, 
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „ Development of soft 
sensors for advanced control of isomerization process” (Razvoj softverskih senzora za 
napredno vođenje procesa izomerizacije) u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, pristupnika Srečka 
Hercega, mag. ing. mech., zaposlenog u STSI - Integrirani tehnički servisi d.o.o., Zagreb, u 
sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, 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 prof. dr. sc. Željko 
Šitum, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 3.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Optimiranje 
polimernih milireaktora izrađenih aditivnom proizvodnjom“ u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, 
pristupnice Marije Lukić, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet 



kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, izv. 
prof. dr. sc. Vanja Kosar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i doc. dr. sc. Ivana Grčić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 4.  
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Elektrokemijska 
sinteza nanokompozita grafen/vodljivi polimer i njegova primjena u 
superkondenzatorima“ u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 
grana materijali, pristupnice Gabrijele Ljubek, mag. ing. cheming., asistentice Rudarsko-
geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Zoran Mandić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik 
Povjerenstva, prof. dr. sc. Zlata  Hrnjak-Murgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Željka Petrović, znanstvena suradnica, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Mikrovalno potpomognuta 
sinteza i fotokatalitička aktivnost magnetski odvojivih nanokompozita tipa jezgra-ljuska“ 
u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo 
u razvoju materijala i predložena mentorica prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, pristupnice Ivane Gabelica, mag. appl. 
chem., stručne suradnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
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: „Razvoj perovskitnih 
polikristalnih tankih filmova stabiliziranih za okolišne uvjete kao aktivnih slojeva za 
fotonaponske ćelije“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena 
kemija i predloženi mentori 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, pristupnika Vedrana Kojića, 
mag. appl. chem., doktoranda Hrvatske zaklade za znanost, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 3. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Bioremedijacija vode 
onečišćene mikroplastikom primjenom bakterija izoliranih iz okoliša“ u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom 
inženjerstvu i predloženi mentori 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, 
pristupnice Martina Miloloža, mag. ing. oecoing., asistentice Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 4. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „ Razgradnja oksitetraciklina u 
vodi primjenom naprednih oksidacijskih procesa uz UV zračenje“ u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana analitička kemija i predloženi mentor izv. prof. dr. sc. Šime 
Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnika mr. 
sc. Vladimira Stankova, zaposlenog Sample Control d.o.o., Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 5. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Učinak titanijeva dioksida na 
UV-zaštitna svojstva poliakrilatnoga premaza“ u području tehničkih znanosti, polje 



kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predložena 
mentorica prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, pristupnice Martine Zeljko, dipl. kem. ing., zaposlene u MZ MONT-
PLAST d.o.o., Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 6. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Priprava stroncijem dopiranih 
manganita za višestruku primjenu“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predložena mentorica 
prof. dr. sc. Jelena Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, pristupnice Andreje Žužić, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 12.  
Ad. 12. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza derivata kinazolinona u niskotemperaturnim 
eutektičkim otapalima primjenom odabranih metoda zelene kemije“ pristupnika Maria 
Komara, mag. educ. chem., asistenta Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u sastavu: 
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dragana 
Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se Izv. prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-
tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – mentor I i izv. 
prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
Ad. 12. 2.  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada pod naslovom: „3D mreže germanijevih kvantnih struktura i nanošupljina u 
Al2O3 matrici: svojstva i primjene“ pristupnice Marije Tkalčević mag. appl. chem., 
doktorandica Hrvatske zaklade za znanost, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, u sastavu: prof. 
dr. sc. Jelena Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu,  dr. sc. Maja Mičetić, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 
doc. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Krešimir Salamon, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se . Maja Mičetić, viša znanstvena suradnica, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb – mentor I i prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
 
Ad. 13. 
Prihvaća se nastavno opterećenje za akademsku godinu 2020./2021. Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 14.  
Prihvaća se raspodjela sredstava za kratkoročnu financijsku potporu istraživanju za 2021. 
godinu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 15. 



Ad. 15. a. 
Za predstojnike Zavoda Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. imenuju se sljedeći zaposlenici 
Fakulteta: 
1. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča - Zavod za analitičku kemiju 
2. Doc. dr. sc. Anamarija Rogina - Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale 
3. Izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković - Zavod za elektrokemiju 
4. Prof. dr. sc. Jelena Macan - Zavod za fizikalnu kemiju 
5. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Dananić - Zavod za fiziku 
6. Prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac - Zavod za industrijsku ekologiju 
7. Prof. dr. sc. Mirela Leskovac - Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala 
8. Doc. dr. sc. Miroslav Jerković -Zavod za matematiku 
9. Doc. dr. sc. Željka Ujević Andrijić - Zavod za mjerenja i automatsko vođenje procesa 
10. Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek - Zavod za mehaničko i toplinsko procesno 

inženjerstvo 
11. Doc. dr. sc. Petar Kassal - Zavod za opću i anorgansku kemiju 
12. Prof. dr. sc. Irena Škorić - Zavod za organsku kemiju 
13. Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić - Zavod za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku 

tehnologiju 
14. Izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar - Zavod za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 
15. Prof. dr. sc. Elvira Vidović- Zavod za tehnologiju nafte i petrokemiju 
16. Prof. dr. sc. Veljko Filipan - Zavod za termodinamiku, strojarstvo i energetiku 
 

II. 
Zaposlenici iz ove Odluke započinju s obnašanjem dužnosti predstojnika Zavoda dana 1. 
listopada 2021.  
Ad. 15. b. 
Imenuju se voditelji sljedećih ustrojstvenih jedinica Fakulteta: 

1. Kabinet za društvene i humanističke znanosti – Josipa Peršun, prof., viša 
predavačica 

2. Bibliotečno-informacijski centar (BIC) –  dr. sc. Goran Galinac  
3. Učionica za računala – mr. sc. Marinko Markić 

 
II. 

Voditelji ustrojstvenih jedinica ove Odluke imenuju se za akademske godinu 2021./2022. i 
2022./2023. i započinju s obnašanjem dužnosti voditelja dana 1. listopada 2021.  
 
Ad. 16. 
Prihvaća se godišnji Financijski izvještaj Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 
 
Ad. 17. 
Prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči, dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za potpisivanje:  
a) ugovora vrijednosti od 1.010.907.93 kn o dodjeli bespovratnih sredstava za hitne mjere 

sanacije zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na 
adresi Trg Marka Marulića 20 u Zagrebu, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih 
financijskih sredstava: FSEU.2021.MZO.023. 

b) ugovora u vrijednosti od 1.156.250,00 kn u otvorenom postupku javne nabave Obnova 
infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom, Priprema 
projektne i tehničke dokumentacije, Grupa 2., Zgrada 2, Trg Marka Marulića 19. 

c) ugovora u vrijednosti od 75.044.276,33 kn u otvorenom postupku javne nabave Obnova 
infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom**, FSEU.2021 MZO, 
na adresi Trg Marka Marulića 19. 

 


