
 
Dnevni red za 249. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika:248 redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 20. rujna 
2021.  

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
3. Izvješće dekana o radu i poslovanju Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021.  
4. Radno opterećenje nastavnika istraživača Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021. 
5. Prijedlog povjerenstava Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022. i 2022./2023. 
6. Izvješće 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 

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

1. MARIO MEHEŠ, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju 

8. 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 trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje 
kemija u Zavodu za organsku kemiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 
redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
organsku kemiju 

9. Izmjena Odluke Fakultetskog vijeća (Klasa: 112-01/21-01/2, Urbroj: 251-373-5-
21-27 od 13 srpnja 2021.) o raspisu natječaja u postupku izbora u znanstveno-
nastavno zvanje i 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 interdisciplinarne tehničke 
znanosti u Zavodu za inženjerstvo površina i polimernih materijala 

10. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje 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. Dr. sc. KATARINA MARUŠIĆ, znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 



3. Dr. sc. MARIO LOVRIĆ, zaposlen u Know-Centar, Graz, Austria za izbor u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik, u području prirodnih znanosti, polje 
kemija 

11. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR.SC.-10): 
1. MARIJA LUKIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakultet kemijskog inženjerstva 

i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
12. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada:  
1. MARIJA LUKIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakultet kemijskog inženjerstva 

i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. HRVOJE NIKL, dipl. ing., zaposlenog u Cerium d.o.o., Zagreb 
2. ANA PETRAČIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
14. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. MARIO KOMAR, mag. educ. chem., asistent Prehrambeno-tehnološki fakultet 

Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
15. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. MARINA GUTIÉRREZ PULPEIRO, mag. chem., University of Ferrara  
2. DANILO BERTAGNA SILVA, mag. chem., asistent Fakulteta kemijskog 

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
16. Izvješće o ocjeni rada asistenata, znanstvenih novaka, doktoranada i 

poslijedoktoranada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu u akademskoj godini 2020./2021. 

17. Prijedlog izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 
2021./2021. za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

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

19. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 249. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 25. listopada 2021. u Velikoj predavaonici Fakulteta, Marulićev trg 
20.  Elektroničko glasanje o točkama dnevnog reda od Ad.1. do Ad. 18. provedeno je od 13:00 
do 16:00 sati, putem elektroničke pošte članova Fakultetskog vijeća. 
Na početku sjednice dodijeljene su nagrade mladim znanstvenicima, profesorima i 
studentima za postignuća u akademskoj godini 2020./2021. 
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 248. redovite sjednice Fakultetskog 
vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 20. 
rujna 2021. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1.  
Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici održanoj 
15. listopada 2021. donio je Odluku o potvrđivanju izbora dr. sc. Ive Movre Šapić u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih znanosti, polje 
fizika. 
Ad. 2. a. 2. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici održanoj 19. listopada 2021. donio 
je Odluku o potvrđivanju izbora: 

- Izv. prof. dr.sc. Hrvoja Kušića, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- Izv. prof. dr.sc. Domagoja Vrsaljka, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

- Izv. prof. dr.sc. Ivane Steinberg, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija. 

Ad. 2. a. 3. 
Izabranu su predstavnici zaposlenih u nastavnom i suradničkom zvanju u Fakultetskom 
vijeću za akademsku godinu 2021./2022 i 2022./2022.. u sastavu: Roko Blažic, mag. ing. 
cheming, asistent, Martina Miloloža, mag. ing. oecoing., asistentica, Katarina Mužina, mag. 
ing. cheming., asistentica, Josipa Papac, mag. ing. oecoing., asistentica, Klara Perović, mag. 
ing. oecoing., asistentica, dr. sc. Josipa Peršun, viša predavačica, i dr. sc. Marko Racar, 
poslijedoktorand. 
Ad. 2. a. 4. 
Studentski zbor Fakulteta izabrao je nove predstavnike u Fakultetskom vijeću za 
akademsku godinu 2021./2022 i 2022./2022.. u sastavu: Ivan Bilmez, Leonarda Bambić, 
David Ciromotić, Ian Horvat, Karla Krešić, Karla Plenča, Marta Pleše, Ivan Pucko, Antonija 
Ravlija, Lucija Rebrović, Marko Sejdić, Ana Sikavica, Vjeran Sunko, Mia Živanović. Za 
predsjednika Studentskog zbora izabran je Marko Sejdić a za zamjenika predsjednika 
Studentskog zbora izabrana je David Cirimotić. 
Ad. 2. a. 5. 
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 2. sjednici održanoj 14. rujna 2021. Odluku da se: 
- prof. dr. sc. Zoran Mandić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom 

zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 
- izv. prof. dr. sc. Davor Dolar, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 

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

području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 



- dr. sc. Matija Gretić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 6. 
Matični odbor za područje prirodnih znanosti, polja kemija, donio je na svojoj 2. sjednici 
održanoj 19. listopada 2021. Odluku da se: 
- izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 

prirodnih znanosti, polje kemija; 
- izv. prof. dr. sc. Livio Racané, izabire u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u 

području prirodnih znanosti, polje kemija. 
Ad. 2. a. 7. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 15. redovitoj elektroničkoj sjednici, održanoj 21. rujna 
2021. u 352. akademskoj godini (2020./2021.) donio je Odluku o odobravanju pokretanja 
postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 
- Andreu Paut, mag. chem., tema: „Razvoj i primjena membrana obogaćenih 

nanočesticama metalnih oksida za ionsko-selektivne elektrode za određivanje 
željezovih kationa“  

- Mateu Raić, mag. appl. chem., tema: Sinteza i karakterizacija nanostrukturiranih 
silicijskih anoda za Li-ionske članke“ 

Ad. 2. a. 8. 
Dekan Fakulteta imenovao je članove Povjerenstava i koordinatora za akademske godine 
2021./2022. i 2022./2023. Odluka se nalazi u materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća. 
Ad. 2. a. 9. 
Svečana promocija doktora znanosti i umjetnosti održat će se u nedjelju, 14. studenoga 
2021. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 1.  
Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile 
sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, a na temelju prijedloga Povjerenstva, rektor je nagradio 
ukupno 186 radova za Rektorovu nagradu u pet kategorija: 126 radova u a) kategoriji, 19 u 
b), 8 u d), 7 u e) i 26 radova u f) kategoriji. S ukupno 13 Rektorovih nagrada su nagrađeni 
studenti Fakulteta kemijskog inženjerstva I tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.  
Ad. 2. b. 2.  
U ak. god. 2020./2021. obranjeno je 164 završnih i 131 diplomskih radova. 
Ad. 2. b. 3.  
Donesena je Odluka o uvjetima upisa na preddiplomske studije Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. 
Ad. 2. b. 4.  
Nastavnicima će biti upućen poziv elektroničkom poštom za predlaganje tema završnih i 
diplomskih radova s naznakom krajnjeg roka slanja. Prijedlozi tema će se slati Povjerenstvu 
za završne i diplomske radove.  
Ad. 2. b. 5.  
Smotra Sveučilišta u Zagrebu održat će se ove godine virtualno od 25. do 27. studenoga 
2021. Prof. dr. sc. Gordana Matijašić imenovana je koordinatoricom za Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te za komunikaciju sa Sveučilištem vezano 
uz Smotru.  
Ad. 2. b. 6.  
Dana 27. studenoga 2021. održat će se promocija za studente koji su završili diplomske 
studije (129 + 2 na studiju Chemical and Envinomental Technology) u ak. god. 2020./2021, 
organizirana sukladno epidemiološkoj situaciji. 
Ad. 2. b. 7.  
Promocija studenata koji su završili preddiplomske studije (164) u ak. god. 2020./2021. zbog 
epidemiološke situacije, kao i prošle godine, neće se održati, već će za studente po 
studijima biti organizirana podjela diploma i dopunskih isprava  
Ad. 2. b. 8.  
Petero studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu su 
od listopada na studentskoj praksi u inozemstvu, te još troje su u planu u ljetnom semestru 
ak. god. 2021./2022. 
Ad. 2. b. 9. 



Objavljeni su rezultati natječaja za Erasmus+ razmjenu za ljetni semestar u ak. god. 
2021./2022. i 13 naših studenata će otići na europska sveučilišta. U pripremi su nominacije 
studenata prema stranim sveučilištima. 
Ad. 2. b. 10. 
Sukladno preporuci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 21. rujna 2021. studentima 
poslijediplomskog doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, zbog 
problema uzrokovanih pandemijom bolesti Covid 19, odobrava se mirovanje studentskih 
prava za akademsku godinu 2019./2020. i akademsku godinu 2020./2021. Dekan donosi 
odluku s današnjim danom. 
Ad. 2. b. 11. 
Prihvaća se Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju iznosa naknade troškova studiranja na 
poslijediplomskom doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
Fakulteta Klasa: 602-14/21-01/1, Urbroj:251-373-5-21-1 od 25. svibnja 2021. 
 
Ad. 2. c. 1. 
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić izvijestila je članove Fakultetskog vijeća o održanom 27. 
Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera te 5. Simpoziju Vladimir Prelog 
održanom od 5. do 8. listopada 2021. godine u Velom Lošinju. 
 
Ad. 3.  
Prihvaća se Izvješće dekana prof. dr. sc. Tomislava Bolanče o radu i poslovanju Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021.  
 
Ad. 4. 
U materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća dana je na uvid tablica radnog opterećenje 
nastavnika istraživača Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021.  
 
Ad. 5. 
Imenuju se članovi stručnih tijela Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2021./2022. i 2022./2023. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
Izv. prof. dr. sc. TATJANA GAZIVODA KRALJEVIĆ, 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. Tatjane Gazivoda Kraljević u znanstveno zvanje 
znanstveni savjetnik. 
Ad. 6. 2. 
Dr. sc. KRISTINA ZAGAJSKI KUČAN, poslijedoktorandica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, 
propisane člankom 32. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 
br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 
131/17) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za 
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (čl. 14. i čl. 15. - tehničke znanosti, NN br. 
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. Kristine Zagajski Kučan u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 7. 
MARIO MEHEŠ, mag. ing. cheming., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u Zavodu za 
polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju,  na određeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju u području 
prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju. 
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 trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija u 
Zavodu za organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagreb, prof. dr. 
sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Igor Jerković, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 8. 2. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u području prirodnih 
znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju. 
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 prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku 
kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagreb, 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. 9.  
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na 
razvojno radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području tehničkih 
znanosti, polje interdisciplinarne tehničke znanosti 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 interdisciplinarne tehničke znanosti 
u Zavodu za inženjerstvo površina i polimernih materijala.  
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 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. 10. 2. 



Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnicu dr. sc. Katarinu Marušić, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, 
Zagreb, za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. 
Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Ad. 10. 3. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta dr. 
sc. Marija Lovrića, zaposlenog u Know-Centar, Graz, Austria, 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, doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i prof. dr. sc. Branimir Bertoša, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
 
Ad. 12.  
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 13. 
Ad. 13. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Međulaboratorijska 
usporedbena mjerenja brzine strujanja i koncentracije krutih čestica u otpadnom plinu“ u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u 
kemijskom inženjerstvu pristupnika Hrvoja Nikla, dipl. ing., zaposlenog u Cerium d.o.o., 
Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Juraj Šipušić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof.  dr. sc. Ana Mornar Turk, 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 13. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Deep eutectic solvents 
in biodiesel production from sustainable feedstocks” (Niskotemperaturna eutektička 
otapala u proizvodnji biodizela iz održivih sirovina) u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo, grana mehanički, toplinski i separacijski procesi u području 
tehničkih znanosti, pristupnice Ane Petračić, mag. ing. cheming., asistentice Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.u sastavu: prof. dr. sc. Marko 
Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik 
Povjerenstva, prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Jelena Parlov Vuković, znanstvena suradnica, INA Industrija 
nafte d.d. Zagreb. 
Ad. 14.  



Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „ Sinteza derivata kinazolinona 
u niskotemperaturnim eutektičkim otapalima primjenom odabranih metoda zelene 
kemije“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija i 
predloženi mentori 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, pristupnika Marija Komara, mag. educ. chem., asistenta Prehrambeno-
tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 15. 
Ad. 15. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Advanced processes for the removal of organic 
micropollutants from wastewater by the addition of powdered activated carbon to 
membrane bioreactor“ (Napredni procesi za uklanjanje organskih mikrozagađivala iz 
otpadnih voda dodatkom praškastog aktivnog ugljena u membranski bioreaktor) 
pristupnice Marine Gutiérrez Pulpeiro, mag. chem., University of Ferrara, Italy, u sastavu: 
prof. dr. sc. Mira Petrović, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain, izv. prof. dr. 
sc. Paola Verlicchi, University of Ferrara, Department of Engineering, Italy, prof. dr. sc. 
Dragana Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Manuela Antonelli, Politecnico di Milano, Italy i dr. sc. Gianluigi 
Buttiglieri, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain 
Za mentore doktorskog rada predlažu se izv. prof. dr. sc. Paola Verlicchi, University of 
Ferrara, Department of Engineering, Italy – mentor I i prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić 
Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
Ad. 15. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „UV-LED advanced oxidation processes for the 
efficient removal of organic micropollutants from water (UV-LED napredni oksidacijski 
procesi za učinkovito uklanjanje organskih mikrozagađivala iz vode) pristupnika Danila 
Bertagne Silva, mag. chem., asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Babić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Gianluigi 
Buttiglieri, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain, prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mira 
Petrović, Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i dr. sc. Gianluigi Buttiglieri, 
Catalan Institute for Water Research (ICRA), Spain – mentor II. 
 
Ad. 16. 
Prihvaćaju se izvješća o radu asistenata, znanstvenih novaka, doktoranada i 
poslijedoktoranada Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskoj godini 2020./2021.  
 
Ad. 17. 
Prihvaćaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 
2021./2022. za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 18. 
Prihvaća se izmjena Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za 2021. godinu. 


