
 
Dnevni red za 248. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 247 redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 12. 
srpnja 2021.  

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Strategija razvoja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2021. - 2031. 
4. Izbor kandidata za predstavnike Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za članove Senata i članove vijeća 
područja Sveučilišta u Zagrebu 

5. Prijedlog za dodjelu Nagrade Ivan Plotnikov Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2021. godinu 

6. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: 

1. Izv. prof. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku 
kemijsku tehnologiju 

2. Izv. prof. dr. sc. IVANA STEINBERG, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje 
kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

3. Izv. prof. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i 
energetiku 

7. Mišljenje Stručnog povjerenstva Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu u postupku izbora jednog izvršitelja na radno mjesto 
u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području 
prirodnih znanosti, polje fizika:  

1. Dr. sc. IVA MOVRE ŠAPIĆ, predavačica, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

2. Dr. sc. FILIP TORIĆ 
8. Izvješće 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 



9. 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 docenta u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i energetiku 

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

3. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju  

4. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za industrijsku ekologiju  

10. 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 

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

1. Izv. prof. dr. sc. TATJANA GAZIVODA KRALJEVIĆ, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

2. Dr. sc. KRISTINA ZAGAJSKI KUČAN, poslijedoktorandica Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo 

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

a) Solarno-vodikovi energijski sustavi 
b) Metode elektronske mikroskopije i srodne tehnike karakterizacije 
13. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR.SC.-10): 
1. MAJA ANIČIĆ, dipl. ing, zaposlene u Saponia d.d., Osijek 
2. SREČKO HERCEG, mag. ing. mech., zaposlen u STSI - Integrirani tehnički 

servisi d.o.o., Zagreb 
3. GABRIJELA LJUBEK, mag. ing. cheming, asistentica Rudarsko-geološko-

naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
14. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. MAJA ANIČIĆ, dipl. ing, zaposlene u Saponia d.d., Osijek 
2. SREČKO HERCEG, mag. ing. mech., zaposlen u STSI - Integrirani tehnički 

servisi d.o.o., Zagreb 
3. GABRIJELA LJUBEK, mag. ing. cheming, asistentica Rudarsko-geološko-

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

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. MARIJA TKALČEVIĆ, mag. appl. chem., doktorandica Hrvatske zaklade za 

znanost, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
16. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. ROKO BLAŽIC, mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
2. MARIO BOHAČ, mag. ing. oecoing., asistent, Institut Ruđer Bošković, 

Zagreb  



3. FRANCIS DELA ROSA, mag. chem., asistent Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

4. IVANA ŠOIĆ, mag. appl. chem., asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

17. Godišnji nastavni plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu o kompoziciji radnog opterećenja zaposlenika za 
akademsku godinu 2021./2022. 

18. Prijedlog Izvedbenog programa izbornih kolegija za izvođenje nastave u 
sklopu sporazuma Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i Instituta textile et chimique de Lyon za akademsku 
godinu 2021./2022. 

19. Prijedlog raspodjele namjenskih zavodskih sredstava Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2021./2022. 

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

21. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 248. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 20. rujna 2021. u Velikoj predavaonici Fakulteta, Marulićev trg 19.  
Elektroničko glasanje o točkama dnevnog reda od Ad.1. do Ad. 20. provedeno je od 12:00 
do 16:00 sati, putem elektroničke pošte članova Fakultetskog vijeća. 
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 247. redovite sjednice Fakultetskog 
vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 12. 
srpnja 2021. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1.  
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 12. rujna 2021; 
- 18. rujna do 26. rujna 2021.; 
- 2. listopada do 10. listopada 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. 2. 
Florenu Radovanoviću-Periću, mag. ing. cheming., doktorand Hrvatske zaklade za znanost 
na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu odobrava se 
studijski boravak za potrebe znanstvenog usavršavanja od: 

- 20. rujna do 3. listopada 2021; 
- 10. listopada 2021. do 26.veljače 2022. 

u sklopu projekta Ernst Mach, pri Institute for Chemistry and Technology of Materials 
(ICTM), Graz University of Technology (TUG), Graz, Austria. Troškovi prijevoza i smještaja 
pokrivaju se projektom SLIPPERY SLOPE „Fenomeni na površini tijekom priprave 
naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala". 
Ad. 2. a. 3. 
Francisu dela Rosa, dipl. ing. chem., doktorandu H2020 projekta „Joint PhD Laboratory for 
New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources 
effectively through innovation“ (NOWELTIES) odobrava se studijski boravak od 15. 
listopada 2021. do 16. travnja 2022. u okviru kojeg izrađuje dvojne doktorate na Sveučilištu 
u Zagrebu i Sveučilištu u Gironi, Spain, na Institutu Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). 
Ad. 2. a. 4. 
Danilu Bertagna Silva, dipl. ing. chem., doktorandu H2020 projekta „Joint PhD Laboratory 
for New Materials and Inventive Water Treatment Technologies. Harnessing resources 
effectively through innovation“ (NOWELTIES) odobrava se studijski boravak od 15. 
listopada 2021. do 16. travnja 2022. u okviru kojeg izrađuje dvojne doktorate na Sveučilištu 
u Zagrebu i Sveučilištu u Gironi, Spain, na Institutu Català de Recerca de l'Aigua (ICRA). 
Ad. 2. a. 5. 
Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta 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 od 25. svibnja 2021. (Klasa: 640-03/21-02/3; 
Ur. broj: 251-373-5-21-2) stavlja se van snage na zahtjev pristupnika prof. dr. sc. Nenada 
Bolfa. 
Ad. 2. a. 7. 



Povodom obilježavanja 145. godina organiziranog upravljanja vodama u Republici 
Hrvatskoj i Dana Hrvatskih voda, 7. rujna 2021. dodijeljene su godišnje nagrade za najbolje 
diplomske radove te disertaciju i najbolje djelo iz hidrotehnike i vodnog gospodarstva. Za 
najbolju doktorsku disertaciju dodijeljena je nagrada dr. sc. Moniki Šabić Runjavec, 
poslijedoktorandici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
za rad „Bioremedijacijski potencijal aktivnoga mulja u obradi farmaceutske otpadne vode“. 
Rad je obranjen na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
pod mentorstvom prof. dr.sc. Marije Vuković Domanovac. 
Ad. 2. a. 8. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu je donio 13. srpnja 2021. Odluku da se rukopisu pod nazivom 
Uvod u mehaničko procesno inženjerstvo, autorica: prof. dr. sc. Gordana Matijašić, 
odobrava se korištenje naziva sveučilišni udžbenik (Manualia Universitatis studiorum 
Zagrabiensis). 
Ad. 2. a. 9. 
Arijeta Bafti, mag. chem, Filip Brleković, mag. ing. cheming. i Katarina Mužina, mag. ing. 
cheming., asistenti Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
nagrađeni su za usmene prezentacije održane na ljetnoj školi: “Advanced technologies for 
the processing and characterization of nanostructured materials”, Krakov, Polanad. 
Ad. 2. a. 10. 
Prof. dr. sc. Tomislavu Bolanči, dekanu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za potpisivanje ugovora u postupku javne nabave 
ev, broj. 4/2021. za nabavu Uređaja za pripravu i karakterizaciju materijala u okviru 
projekta Razvoj tehničkog rješenja za uštedu energije upotrebom VIS propusnih ili 
polupropusnih i IC reflektivnih tankih slojeva K.K. 01.2.02.0316. u ukupnoj vrijednosti od 
1.277.380,00 kn bez PDV-a odnosno 1.596.725,00 kn s PDV-om. Ugovori će biti zaključeni 
sa sljedećim gospodarskim subjektima: 

1. Kontroltest International d.o.o. na iznos od 292.500,00 kn s PDV-om  
2. Jasika d.o.o. na iznos od 477.487,50 kn s PDV-om  
3. Optik Instruments, specijalizirano posredništvo d.o.o. na iznos od 173.625,00 kn s 

PDV-om  
4. Aparatura d.o.o. na iznos od 293.737,50 kn s PDV-om  
5. Accudyne Europe Limited na iznos od 337.500,00 kn s PDV-om  
6. Kontrol test international d.o.o. na iznos od 21.875,00 kn s PDV-om  

Ad. 2. b. 1.  
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu je 
donosi Odluku o participiranju u troškovima studija za ak. god. 2021./2022. 
Ad. 2. b. 2.  
Raspisuje se Natječaj za oslobađanje od participiranja redovitih studenata u troškovima 
studija na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2021./2022. 
Ad. 2. b. 3.  
Minimalan broj upisanih studenata za održavanje nastave na izbornim kolegijima 
preddiplomskih i diplomskih studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagreb je deset (10). 
Minimalan broj studenata koji upisuju određeni modul unutar diplomskog studija 
Kemijsko inženjerstvo Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu je deset (10) a maksimalni sedamnaest (17). 
Minimalan broj studenata koji upisuju određeni smjer unutar diplomskog studija 
Primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
je deset (10) a maksimalni četrnaest (14). 
Ad. 2. b. 4.  
Glavna nagrada za najbolji e-kolegij dodjeljuje se prof. dr. sc. Aleksandri Sander za e-kolegij 
Toplinsko procesno inženjerstvo.  
Ad. 2. b. 5.  
Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskih studija održat će se u petak, 1. 
listopada 2021.  
 



Ad. 2. b. 6.  
Nastava u akademskoj godini 2021./2022. počinje za sve studijske programe Fakulteta, 4. 
listopada 2021. Nastava će se odvijati kontaktno, sukladno odluci Vlade Republike 
Hrvatske, o načinu izvođenja nastave u uvjetima epidemije bolesti COVID-19, Uputi 
Ministarstva znanosti i obrazovanja, Uputama Stožera Civilne zaštite i Uputama 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 
Ad. 2. b. 7.  
Vodič za studente za ak. god. 2021./2022. bit će samo u e-verziji te će biti postavljen na 
mrežnoj stranici Fakulteta. 
Ad. 2. b. 8.  
Na mrežnim stranicama HRZZa nalazi se objava za jedan otvoreni natječaj: 
A) „Istraživački projekti – Švicarsko-hrvatski bilateralni projekti (IPCH-2021-10)“ 
Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Švicarske nacionalne zaklade za 
znanost (SNSF) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u 
okviru inicijative Weave raspisuje natječaj za sufinanciranje hrvatskog dijela švicarsko-
hrvatskih istraživačkih projekata. Hrvatski znanstvenici u suradnji sa švicarskim 
znanstvenicima mogu prijavljivati zajedničke projekte na otvoreni natječaj SNSF-a s 
rokom za dostavu prijedloga 1. listopada 2021. godine. 
Ad. 2. b. 9. 
Na natječaj za upis na doktorski studija „Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija“ koji 
je završio krajem kolovoza ove godine, prijavilo se 16 kandidata. Upis će se održati tijekom 
listopada 2021. 
Ad. 2. b. 10. 
Ani Petračić, mag. ing. cheming., asistentici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se obrana doktorata na engleskom jeziku pod naslovom: 
„Deep eutectic solvents in biodiesel production from sustainable feedstocks” u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski 
procesi i pisanje doktorskog rada prema skandinavskom modelu na engleskom jeziku.  
Ad. 2. b. 11. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ve 
donosi Uputu za pisanje doktorskoga rada prema skandinavskom modelu. 
Ad. 2. c. 1. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu tema za izradu diplomskog rada: 
Mentor:   Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek 
Student:  Marija Kovačić 
Stara tema:   Poboljšanje topljivosti lijeka primjenom površinski aktivnih tvari 

/ Drug solubility enhancement using surfactants  
Nova tema:  Ispitivanje utjecaja površinski aktivne tvari na svojstva lijeka / 

Studying the effect of surfactant on drug properties 
 
Ad. 3.  
Prihvaća se Strategija razvoja Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za razdoblje 2021. – 2031. 
 
Ad. 4. 
Za člana Senata Sveučilišta u Zagrebu i njegova zamjenika predlažu se kandidati Fakulteta:  
1. Prof. dr. sc. Ante Jukić, član  Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević, zamjena 
 
Za članove Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu i njihove zamjenike predlažu se 
kandidati Fakulteta: 
1. Prof. dr. sc. Ante Jukić, član   Prof. dr. sc. Nenad Bolf, zamjena 
2. Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, član Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, zamjena 
3. Prof. dr. sc Sanja Lučić Blagojević, član  Prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, zamjena 
 
Za člana Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu i njegova zamjenika 
predlažu se kandidati Fakulteta: 
1. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, član  Prof. dr. sc. Marijana Hranjec, zamjena 



Ad. 5. 
Nagrada Ivan Plotnikov Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2020. godinu, dodjeljuje se dr. sc. Aniti Šalić, poslijedoktorandici Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
Izv. prof. dr. sc. HRVOJE KUŠIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, 
Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 6. 2. 
Izv. prof. dr. sc. IVANA STEINBERG, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje 
kemija. 
Ad. 6. 3. 
Izv. prof. dr. sc. DOMAGOJ VRSALJKO, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 7. 
Dr. sc. IVA MOVRE ŠAPIĆ, predavačica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom 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), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih znanosti, polje fizika. 

 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Prof. dr. sc. JELENA MACAN, 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. Jelene Macan u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 8. 2. 
Izv. prof. dr. sc. MARIJANA KRALJIĆ ROKOVIĆ, 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. Marijane Kraljić 
Roković u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
Ad. 8. 3. 
Izv. prof. dr. sc. KRUNOSLAV ŽIŽEK, 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. Krunoslava Žižeka u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta 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 
docenta 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. 
Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. 
dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 9. 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 elektrokemiju. 
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 elektrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Sanja Martinez, 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. Ladislav Vrsalović, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 9. 3. 



Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. 
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 
izvanrednog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Ante Jukić, 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. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 9. 4. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora 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 znanstveno-nastavnom zvanju 
izvanrednog profesora 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, prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivan Brnardić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
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: izv. prof. dr. 
sc. Krunoslav Žižek, prof. dr. sc. Gordana Matijašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagreb i prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice izv. prof. dr. sc. Tatjane Gazivoda Kraljević, 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. Marijana Hranjec, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dragana 
Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Predrag Novak, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Kristine Zagajski Kučan, poslijedoktorandice Fakulteta 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. 
Marko Rogošić, 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. Ivana Radojčić Redovniković, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 



Ad. 12.  
Prihvaća se prijedlog Izvedbenog programa doc. dr. sc. Vilka Mandića, doc. dr. sc. Fabia 
Faragune, doc. dr. sc. Dajane Kučić Grgić Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, radionice Metode elektronske mikroskopije i srodne tehnike 
karakterizacije / The electron microscopy and related characterisation techniques / na 
doktorskom studijskom programu Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 13. 
Ad. 13. 1. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod „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. 
Ad. 13. 2. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
Ad. 13. 3. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni doktorskog 
rada pod „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. 
 
Ad. 14.  
Ad. 14. 1.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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: 
prof. dr. sc. Zoran Mandić, 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. 14. 2.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 14. 3.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 15. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „3D mreže germanijevih 
kvantnih struktura i nanošupljina u Al2O3 matrici: svojstva i primjene “u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju 
materijala i predloženi mentori prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i dr. sc. Maja Mičetić, viša 
znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor II, pristupnice Marije 
Tkalčević mag. appl. chem., doktorandica 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. 16. 
Ad. 16. 1.  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza hidrogelova na osnovi celuloze modificirane 
vinilnim polimerima s dušikom“ pristupnika Roka Blažica, mag. ing. cheming., asistenta 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sastavu: Prof. dr. sc. 
Jelena Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Prof. dr. 
sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. 
sc. Katarina Marušić, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentoricu doktorskog rada predlažu se prof. dr. sc. Elvira Vidović, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
Ad. 16. 2.  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada pod naslovom: „Priprema i primjena tankih filmova nanostrukturiranoga 
titanijeva dioksida i kompozita s barijevim titanatom“ pristupnika Maria Bohača, mag. ing. 
oecoing., asistenta, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Macan, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Krunoslav Juraić, 
znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić 
Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja 
Mičetić, viša znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se dr. sc. Krunoslav Juraić, znanstveni suradnik, 
Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor I i doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
Ad. 16. 3.  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Novel TiO2-based composite co-catalysts for solar 
driven water purification (Novi kompozitni kokatalizatori temeljeni na TiO2 za 
pročišćavanje vode pod djelovanjem Sunčeva zračenja) pristupnika Francisa dela Rosa, 
mag. chem, asistenta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
u sastavu: doc. dr. sc. Marin Kovačić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mira Petrović, Catalan Institute for Water 
Research (ICRA), Spain, prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i prof. dr. sc. Mira Petrović, 
Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain– mentor II. 
Ad. 16. 4.  
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada pod naslovom: „Research and development of a system for impedance 



measurements in situ“ (Istraživanje i razvoj sustava za impedancijska mjerenja in situ) 
pristupnice Ivana Šoić, mag. appl. chem., asistentice Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sanja 
Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. 
sc. Davor Antonić, Računarstvo i informatika, Sveučilište Sjever. 
Za mentoricu doktorskog rada predlaže se prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se Godišnji nastavni plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu o kompoziciji radnog opterećenja zaposlenika  za akademsku godinu 
2021./2022. 
 
Ad. 18. 
Prihvaća se prijedlog Izvedbenih programa nastavnika izbornih kolegija za izvođenje 
nastave u sklopu sporazuma Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i Instituta textile et chimique de Lyon za akademsku godinu 2021./2022. 
 
Ad. 19. 
Prihvaća se raspodjela namjenskih zavodskih sredstava do rujna 2022. 
 
Ad. 20. 
Prihvaća se izmjena Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za 2021. godinu. 
 


