
 
Dnevni red za 250. redovitu sjednicu FAKULTETSKOG VIJEĆA Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 249. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 25. 
listopada 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: 
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. MAJA ĐOKIĆ, poslijedoktorandica Hrvatskog veterinarskog 
instituta za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija 

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

1. MARLENA GRBIĆ, mag. appl. chem., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija 
u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

2. IVA ZOKIĆ, mag. ing. oecoing., za izbor na radno mjesto u suradničkom 
zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 
u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo 

3. TEODORA PREBEG, mag. ing. cheming., za izbor na radno mjesto u 
suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno 
inženjerstvo 

5. 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 tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo 
i organsku kemijsku tehnologiju organsku kemiju 

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

6. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto: 

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 

7. 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 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo 

8. 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. Dr. sc. ANTONIA RESSLER, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

9. Prijedlog Izvedbenog programa kolegija Kemijski senzori i biosenzori na 
doktorskom studiju Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

10. Prijedlog Izvedbenog plana nastave za akademsku godinu 2021./2022. za 
doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

11. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR.SC.-10): 
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 
12. Imenovanje Povjerenstva za obranu 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 
13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. GORAN LUKAČ, mag. ing. cheming., asistent 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 BOHAČ, mag. ing. oecoing., asistent, Institut Ruđer Bošković, 

Zagreb  
2. FRANCIS DELA ROSA, mag. chem., asistent Fakulteta kemijskog 

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

inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
15. Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora (Dr. SC.-06): 
1. ANDREA PAUT, mag. chem., znanstvena novakinje Kemijsko-

tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
16. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u 

postupku prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. ANGELA KAPITANOVIĆ, mag. ing. chem., doktorandica Hrvatske zaklade 

za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

2. KRISTINA TOLIĆ ČOP, mag. appl. chem., asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

17. Godišnji izvještaj o radu doktorskih studija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. (Obrazac DR.SC.-09): 

a) Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija 
b) Kemijsko inženjerstvo 
c) Inženjerska kemija 
18. Prijedlog Plana izrade tema: 
a) završnih radova Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 

u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022. 
b) diplomskih radova Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2021./2022. 



19. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi 
završnog/diplomskog rada i polaganju završnog/diplomskog ispita na 
sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima  Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu od 17. prosinca 
2018. 

20. Prijedlog Financijskog plana Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 
2024. godinu 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 250. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 22. studenog 2021 
Elektroničko glasanje o točkama dnevnog reda od Ad.1. do Ad. 21. provedeno je od 12:00 
do 16:00 sati, putem elektroničke pošte članova Fakultetskog vijeća. 
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća Zapisnik 249. redovite sjednice Fakultetskog 
vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 
25.listopada 2021. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1.  
Dana 14. studenog 2021. godine, u 89. godini života preminuo Ivica Štern, sveučilišni 
profesor Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 2. a. 2. 
Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 15. 
studenog 2021. održana je komemoracija za izv. prof. dr. sc. Stjepana Milardovića. 
Ad. 2. a. 3. 
Matični odbor za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, 
nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije 
donio je na svojoj 3. sjednici održanoj 11. studenoga 2021. Odluku da se: 

- izv. prof. dr. sc. Marijana Kraljić Roković, izabire u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 

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

- dr. sc. Kristina Zagajski Kučan, poslijedoktorandica, izabire u znanstveno zvanje 
znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 

Ad. 2. a. 4. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 15. redovitoj elektroničkoj sjednici, održanoj 19. 
listopada 2021. u 353. akademskoj godini (2021./2022.) donio je Odluku o odobravanju 
pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 

- Ivanu Gabelica, mag. appl. chem., tema: „Mikrovalno potpomognuta sinteza i 
fotokatalitička aktivnost magnetski odvojivih nanokompozita tipa jezgra-ljuska“ 

- Martinu Zeljko, dipl. kem. ing., tema: „Učinak titanijeva dioksida na UV-zaštitna 
svojstva poliakrilatnoga premaza“ 

- Andreje Žužić, mag. ing. cheming., tema: „Priprava stroncijem dopiranih manganita 
za višestruku primjenu“ 

Ad. 2. a. 5. 
Prof. dr. sc. Stanislavu Kurajici, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave na preddiplomskom studiju 
Konzervacija- restauracija, smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil , Metal, Keramika Sveučilišta u 
Dubrovniku, Odjel za umjetnost i restauraciju, u ljetnom semestru akademske godine 
2021./2022., za kolegij Uvod u materijale i tehnologiju metala (30 sati predavanja) i Uvod u 
materijale i tehnologiju keramike (30 sati predavanja). 
Ad. 2. a. 6. 
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 7. 
studenoga 2021. do 8. svibnja 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. 7. 
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 11. 
studenoga 2021. do 9 svibnja 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. 8. 
Dr. sc. KATARINI ZLATIĆ, poslijedoktorandici Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se znanstveno 
usavršavanje u periodu od 23. studenoga 2021. do 30. studenoga 2022. na Institutu Ruđer 
Bošković pod voditeljstvom dr. sc. Marijete Kraj na na projektu „Istraživanje 
antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa 
(AntioxPot)". 
U okviru znanstvenog usavršavanja predviđeno je provođenje eksperimentalnog rada dr. 
sc. Katarine Zlatić na ispitivanju antiproliferativne aktivnosti i mehanizama biološkog 
djelovanja novopriređenih spojeva čija je sinteza uključena u tematiku projekta. 
Ad. 2. a. 9. 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje uvažila je zamolbu Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kojom je zatražena odgoda termina posjete 
Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije Fakulteta. Novi termin posjete stručnog 
povjerenstva u postupku reakreditacije predviđen je za period od 7.  do 11. ožujka 2022. 
godine. 
Ad. 2. a. 10. 
Dana 14. studenoga 2021. u Hrvatskom narodnom kazalištu održana je promocija doktora 
znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.   
Ad. 2. b. 1.  
Na Natječaj za oslobođenje dvadeset redovitih studenata od participiranja u troškovima 
studija na preddiplomskim i diplomskim studijima Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022. prijavilo se 20 studenata. Rezultati 
natječaja objavljeni su 25. listopada 2021. Sukladno uvjetima Natječaja i uvjetima Odluke 
od 21. rujna 2021. pravo na oslobođenje od participiranja u troškovima studija u ak. god. 
2021./2022. steklo je 14 studenata. 
Ad. 2. b. 2.  
Na temelju provedenoga javnoga Natječaja za dodjeljivanje STEM državnih stipendija za 
preddiplomske studije za akademsku godinu 2021./2022. Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja dodijelilo je studentima našeg Fakulteta nakon prvog kruga ukupno 24 
stipendije (prošle godine nakon prvog kruga 14) od čega 6 stipendija za studente prve 
godine (prošle godine 2) (PK 6) i 18 (prošle godine 12) stipendija za studente druge i treće 
godine (PK-9, KI-7, EI-2). 
Ad. 2. b. 3.  
Promocija studenata diplomskih studija Fakulteta održat će se 27. studenog 2021. 
Promociji će prisustvovati samo kandidati, dok će za uzvanike biti zatvorena uz prijenos 
uživo putem fakultetskog youtube kanala. Održat će se u dva termina počevši od 12:00 sati 
uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.  
Ad. 2. b. 4.  
Smotra Sveučilišta u Zagrebu, Smotr@, održat će se od  25. do 27. studenoga  2021. zbog 
epidemiološke situacije u virtualnom okruženju putem mrežne stranice Sveučilišta pod 
motom Klikni s faksom! 
Ad. 2. b. 5.  
Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. - 2027. je otvorio prvi poziv na 
dostavu projektnih prijedloga u ovoj perspektivi u kojemu mogu sudjelovati javne i 
privatne organizacije 
Ad. 2. b. 6.  
Dana 25. listopada je izašao prvi krug Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. godini 
(http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-akademsku-mobilnost-u-2022-
godini-prvi-krug/). Mobilnosti iz ovoga kruga mogu se ostvariti nakon 1. veljače 2022. 
Ad. 2. b. 7. 



 Dana 9. studenoga 2021. je izašao natječaj za 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u 
svrhu stručne prakse Erasmus+ (KA131) za akademsku godinu 2021./22. Drugi krug 
Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom 
žele početi u periodu od 1. veljače 2022. - 1. kolovoza 2022. Završetak mobilnosti je 
najkasnije 30.9.2022. 
Ad. 2. b. 8.  
Dana 8. studenoga 2021. otvoren je natječaj za stipendije Nacionalnog programa 
stipendiranja L'Oréal – UNESCO „Za žene u znanosti“. Pojedinačnim stipendijama u 
vrijednosti od 5.000 € (u kunskoj protuvrijednosti) nagradit će se četiri mlade 
znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući i interdisciplinarna područja 
prirodnih znanosti. 
Ad. 2. b. 9. 
Obnovljeni su Erasmus sporazumi sa sljedećim partnerima: Universidad Politechnica de 
Catalunya, School of Industrial, Aerospace and Audiovisual Engineering of Terrassa 
(ESEIAAT); Universitat Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (ETSII); University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical 
Technology; KU Leuven, Faculty Pharmaceutical Sciences; Institut National 
Polytechnique de Toulouse, INP-Ensiacet. 
Ad. 2. b. 10. 
Martinu Gojunu, mag. ing. oecoing. asistentu – doktorandu Hrvatske zaklade za znanost 
na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se 
obrana doktorata na engleskom jeziku pod naslovom: „Microsystem for biocatalytic 
production of biodiesel“ (Mikrosustav za biokatalitičku proizvodnju biodizela) u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo i pisanje 
doktorskog rada prema skandinavskom modelu na engleskom jeziku.  
 
Ad. 2. c. 1. 
U materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća najavljen je XIV. susret mladih kemijskih 
inženjera. U ime Znanstveno-organizacijskog odbora izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek 
izvijestio je članove Fakultetskog vijeća o XIV. susret mladih kemijskih inženjera (SMLKI 
2022) koji će se održati 24. i 25. veljače 2022. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 
tehnologije u Zagrebu 
 
Ad. 3.  
Ad. 3. 1. 
Prof. dr. sc. NENAD BOLF, 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. Nenada Bolfa u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 3. 2. 
Dr. sc. KATARINA MARUŠIĆ, znanstvena suradnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 
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 dr. sc. Katarine Marušić u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik. 
Ad. 3. 3. 
Dr. sc. MAJA ĐOKIĆ, poslijedoktorandica Hrvatskog veterinarskog instituta znanstvena 
suradnica, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, 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. 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 dr. sc. Maje Đokić u znanstveno zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1. 
MARLENA GRBIĆ, mag. appl. chem., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistentice u području prirodnih znanosti, polje kemija, u Zavodu za opću i anorgansku 
kemiju na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 
Ad. 4. 2.  
IVA ZOKIĆ, mag. ing. oecoing., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistentice u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo s punim radnim vremenom. 
Ad. 4. 3. 
TEODORA PREBEG, mag. ing. cheming., izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju 
asistentice u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 
mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo s punim radnim vremenom. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. 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 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i 
organsku kemijsku tehnologiju 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 tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju 
organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Zlata Hrnjak-Murgić Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Marina Trgo, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 5. 2.  
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za jednog izvršitelja na radno mjesto 
u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija u 
Zavodu za analitičku 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 
docenta u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: 
prof. dr. sc. Danijela Ašperger, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ante Prkić, Kemijsko-tehnološki fakultet 
Sveučilišta u Splitu. 
 
Ad. 6. 



Po dobivanju suglasnosti 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.  
Za provedbu natječaja iz točke I ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem 
sastavu: doc. dr. sc. Ivana Grčić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. 
Vitomir Premur, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mirela Leskovac, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 7. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za 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 
poslijedoktorand 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. 
Aleksandra Sander, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 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. 8. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Antonije Ressler, asistentice 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. Marica 
Ivanković, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. 
Anamarija Rogina, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 9.  
Prihvaća se prijedlog Izvedbenog programa prof. dr. sc. Ivane Steinberg, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, izv. prof. dr. sc. Mirele Samardžić, 
Odjel za kemiju, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku i doc. dr. sc. Petara 
Kassala, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, kolegija 
Kemijski senzori i biosenzori / Chemical sensors and biosensors/ na doktorskom 
studijskom programu Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 10. 
Prihvaća se Izvedbeni plan nastave za akademsku godinu 2021./2022. za doktorski studij 
Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1. 



Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
Ad. 11. 2. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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 pristupnice Ane Petračić, mag. ing. cheming., asistentice 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 12.  
Ad. 12. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 12. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 13. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza sustava za 
vođenje kolona s razdjelnom stijenkom za četiri proizvoda“ u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, grana analiza, sinteza i vođenje kemijskih procesa, 
pristupnika Gorana Lukača, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 
prof. dr. sc. Nenad Bolf, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
– predsjednik Povjerenstva, prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Mirjana Čurlin, 
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 14.  
Ad. 14. 1.  
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Priprema i primjena tankih 
filmova nanostrukturiranoga titanijeva dioksida i kompozita s barijevim titanatom“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija i predloženi mentori 
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, pristupnika Marija Bohača, mag. ing. oecoing., asistenta, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 



Ad. 14. 2. 
Prihvaća se prijedlog 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) u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu i 
predloženi mentori 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, pristupnika Francisa dela Rosa, mag. chem, 
asistenta 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. 14. 3. 
Prihvaća se prijedlog 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) u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predložena mentorca prof. 
dr.s dc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, pristupnice Ivane Šoić, mag. appl. chem., 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. 15. 
Prihvaća se promjena mentora I potvrđenog na 15. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u 
Zagrebu, održanoj 21. rujna 2021. zbog iznenadne smrti pok. izv. prof. dr. sc. Stjepana 
Milardovića. 
Predložu se mentori doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i izv. prof. dr. sc. Ante Prkić, Kemijsko-tehnološki fakultet 
Sveučilišta u Splitu – mento II, pristupnice Andree Paut, mag. chem., znanstvene 
novakinje Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 16. 
Ad. 16. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja teme 
doktorskog rada pod naslovom: „Vodorazrjedivi premazi za zaštitu brončane kulturne 
baštine“ pristupnice Angele Kapitanović, mag. ing. chem., doktorandica Hrvatske zaklade 
za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u 
sastavu: prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Ivan Stojanović, Fakultet 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentoricu doktorskog rada predlaže se izv. prof. dr. sc. Helena Otmačić Ćurković, 
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: „Primjena TiO2 fotokatalizatora za uklanjanje citostatika iz 
vode“ pristupnice Kristine Tolić Čop, mag. appl. chem., asistentice Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: 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 prof. dr. sc. Ivan Brnardić, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentoricu doktorskog rada predlaže se prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 



Ad. 17. 
Ad. 17. a.  
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i 
primijenjena kemija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
za akademsku godinu 2020./2021. 
Ad. 17. b.  
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 
Ad. 17. c.  
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu doktorskog studija Inženjerska kemija Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2020./2021. 
 
Ad. 18. 
Ad. 18. a.  
Prihvaćaju se predložene teme završnih radova za akademsku godinu 2021./2022. za 
preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u  
Ad. 18. b.  
Prihvaćaju se predložene teme diplomskih radova za akademsku godinu 2021./2022. za 
diplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 19. 
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi završnog/diplomskog 
rada i polaganju završnog/diplomskog ispita na sveučilišnim preddiplomskim i 
diplomskim studijima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu od 17. prosinca 2018. godine 
 
Ad. 20. 
Prihvaća se Financijski plan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. 
 
Ad. 21. 
Prihvaća se izmjena Plan nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu za 2021. godinu. 
 


