
 
254. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, održana u ponedjeljak, 21. ožujka 2022.  
Dnevni red: 

1. Prihvaćanje Zapisnika 253. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održane 21. 
veljače 2022.  

2. Izvještaji: 
a) dekana 
b) prodekana 
c) ostali izvještaji 
1. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja izvješća o radu za 

reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: 
1. Prof. dr. sc. JASNA PRLIĆ KARDUM, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje 
i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno 
inženjerstvo 

2. Prof. dr. sc. IGOR SUTLOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje 
i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
temeljne tehničke znanosti u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i 
energetiku 

4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje u postupku izbora u znanstveno-nastavno zvanje i 
radno mjesto docenta u Zavodu za termodinamiku, strojarstvo i 
energetiku 

1. Dr. sc. ROBERT BEDOIĆ, zaposlen u SAPP Management AG Klagenfurt, 
Austria, za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u 
znanstveno zvanje na vlastiti zahtjev: 

1. Prof. dr. sc. ZVJEZDANA FINDRIK BLAŽEVIĆ, 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. Prof. dr. sc. MARIJA VUKOVIĆ DOMANOVAC, 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 

3. Doc. dr. sc. VILKO MANDIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

4. Dr. sc. ANA PETRAČIĆ, mag. ing. cheming., asistentica Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo 

6. 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 mjerenja i automatsko 
vođenje procesa 

7. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku davanja izvješća o radu za 
reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto: 

1. Za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog 
profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu  

2. Za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u 
području prirodnih znanosti, polje matematika u Zavodu za matematiku  

8. 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 prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju 

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

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

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

a) vlastiti zahtjev: 
1. Doc. dr. sc. FABIO FARAGUNA, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti 

b) traženje Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: 
1. Prof. dr. sc. IVAN BRNARDIĆ, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu za 

izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

c) traženje Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
a) Doc. dr. sc. GORDANA BILIĆ, Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti 

d) traženje Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
1. Dr. sc. MATEJA BUDETIĆ, poslijedoktorandica Odjela za kemiju 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za izbor u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik u području prirodnih znanosti, polje kemija 

10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada:  
1. LIVIA KURAJICA, mag. appl. chem., doktorandica Hrvatske zaklade za 

znanost na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zagreb 
2. ANDREA PAUT, mag. chem., znanstvena novakinja Kemijsko-

tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
3. MARIJA TKALČEVIĆ, mag. appl. chem., doktorandica Hrvatske zaklade za 

znanost, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
11. Prijedlog Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-02): 
1. IVAN KARLO CINGESAR, mag. ing. oecoing., doktorand Hrvatske zaklade 

za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

2. ANA PERŠIĆ, mag. ing. oecoing., asistentica Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

3. ANJA RAKAS, mag. ing. oecoing., doktorandica Hrvatske zaklade za 
znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu 

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



1. MORANA DRUŠKOVIĆ, mag. appl. chem. zaposlena u Dok-ing Energo 
d.o.o., Zagreb 

2. SILVIO JAKOPEC, mag. appl. chem., asistent, suradnik na projektu na 
Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  

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

14. Dopuna prijedloga Plana izrade tema završnih radova Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2021./2022. 

15. Rasprava o prijedlogu nacrta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju 

16. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 254. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 21. ožujka 2022.  
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik 253. redovite sjednice Fakultetskog 
vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. 
veljače 2022. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1.  
Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 
2026. godine. Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić svoje mandatno razdoblje započet će 1. listopada 
2022. 
Ad. 2. a. 2. 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je 2. ožujka 2022. Odluku kojom se 
prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu imenuje članom Upravnog vijeća Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer.  
Ad. 2. a. 3. 
Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije donijelo je 14. veljače 2022. Odluku kojom 
se prof. dr. sc. Ante Jukić imenuje članom Akreditacijskog vijeća kao predstavnik visokog 
školstva.  
Ad. 2. a. 4. 
Dekan se zahvalio svima koji su sudjelovali u postupku reakreditacije Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i u izradi Samoanalize Fakulteta za 
postupak reakreditacije . 
Ad. 2. a. 5. 
U vremenu od 20. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. provedena je redovita godišnja 
provjera usklađenosti Fakulteta s normama AAI@EduHr. Ustanovljeno je da smo 
zadovoljili postavljene norme na temelju čega smo zaprimili Certifikat o usklađenosti s 
normama AAI@EduHr (SRCE Sveučilišni računski centar, 16. veljače 2022.). 
Ad. 2. a. 6. 
Dana 16. ožujka 2022. potpisan je Sporazum o suradnji s tvrtkom Magma d.o.o. iz Požege 
koja se  između ostalog bavi i proizvodnjom komponenti za energetski sektor: 
termoelektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane.  
Ad. 2. a. 7. 
Vijeće biomedicinskog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je 7. ožujka 2022. izbor dr. 
sc. Gordane Pehnec u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice u 
području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. 
Ad. 2. a. 8. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 6. redovitoj elektroničkoj sjednici, održanoj 15. 
veljače 2022. u 353. akademskoj godini (2021./2022.) donio je Odluku o odobravanju 
pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 
- Marinu Gutiérrez Pulpeiro, mag. chem., tema: „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) 



- Francisa dela Rosa, mag. chem., tema: „Novel TiO2-based composite co-catalysts for 
solar driven water purification (Novi kompozitni kokatalizatori temeljeni na TiO2 za 
pročišćavanje vode pod djelovanjem Sunčeva zračenja) 
- Angeli Kapitanović, mag. ing. chem., tema: „Vodorazrjedivi premazi za zaštitu 

brončane kulturne baštine“ 
Ad. 2. a. 9. 
Nađi Dešpalj, dip. ang., višoj predavačici Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave na Tehničkom veleučilištu 
u Zagrebu, u ljetnom semestru akademske godine 2021./2022., za kolegij Engleski jezik u 
graditeljstvu II (1 sati predavanja i 4 sata auditornih vježbi tjedno). 
Ad. 2. b. 1.  
Izvanredni ljetni ispitni rok u ak. god. 2021./2022. upisan je u ISVU sustav. Ispiti se 
održavaju 2. travnja, 9. travnja i 23. travnja 2022. 
Ad. 2. b. 2.  
Nakon dvije godine održat će se Tehnologijada od 2. do 8. svibnja 2022. u Rovinju. 
Ad. 2. b. 3.  
U tijeku su natječaji za izvedbu radova, preseljenje i zakup prostora vezani uz obnovu 
zgrade Fakulteta na trgu Marka Marulića 19 
Ad. 2. b. 4.  
Natječaji za izradu elaborata za obnovu zgrade na trgu Marka Marulića 20 je završio (radove 
vodi Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i u postupku je odabir 
izvođača. 
Ad. 2. b. 5.  
Prijava za obnovu zgrade Fakulteta na lokaciji Savska cesta 16 poslana je krajem veljače 
2022. 
Ad. 2. b. 6.  
Do 1. travnja 2022. otvoren je natječaj Hrvatske zaklade za znanost za sufinanciranje 
švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata, IPCH-2022-04. 
Ad. 2. b. 7. 
Na natječaj Hrvatske zaklade za znanost za sufinanciranje hrvatskog dijela slovensko-
hrvatskih projekata, IPS-2022-02, s Fakulteta su otišle dvije prijave. 
Ad. 2. b. 8.  
Objavljen je novi Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ 
(KA103), za razdoblje od 9. svibnja do 30. rujna 2022. Natječaj je namijenjen studentima 
koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 9.svibnja 2022. do 1. kolovoza 2022. 
Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je 31. ožujka 2022. 
Ad. 2. b. 9. 
25. veljače 2022. završio je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - 
programske zemlje KA131 (EU) ak. god. 2022./2023. Prijavilo se 10 studenata koji su 
rangirani te je dokumentacija poslana na Sveučilište u Zagrebu. 
Ad. 2. b. 10. 
Asistentica Iva Ćurić, mag. ing. cheming., dobitnica je godišnje nagrade Društva 
sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za rad „Textile wastewater 
reusability in knitted fabric washing processes using UF membrane technology“, objavljen 
u časopisu Journal of Cleaner Production 299 (2021) 126899.  
Ad. 2. b. 11. 
Objavljen je Natječaj za dodjelu nagrada najboljim mladim znanstvenicima iz područja 
Dunavske regije za 2022. godinu Danubius Young Scientist Award 2022. Dodijelit će se 14 
nagrada, svaka u iznosu od 1.350 eura, i to četrnaestorici mladih znanstvenika - po jednom 
znanstveniku iz svake zemlje koja je dio Dunavske regije (Austrija, Bosna i Hercegovina, 
Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Njemačka, Rumunjska, 
Slovačka, Slovenija, Srbija i Ukrajina). 
Prijedloge treba dostaviti u dekanat do petka, 1. travnja 2022. do 12.00. Pristigle prijave 
rangirat će, kao i prethodnih godina, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Fakulteta. 
Ad. 2. b. 12 



Studentici doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Andrei Paut, 
mag. chem., odobrava se zamolba za pisanje doktorskog rada prema skandinavskom 
modelu. 
Ad. 2. c. 1. 
U ime Znanstveno-organizacijskog odbora za izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek izvijestio je 
članove Fakultetskog vijeća o uspješno održanom XIV. susretu mladih kemijskih 
inženjera. Međunarodni znanstveno-stručni skup XIV. susret mladih kemijskih inženjera 
(SMLKI 2022) održan je 24. i 25. veljače 2022. u prostorijama Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na trgu Marka Marulića 19 i 20. 
Ad. 2. c. 2. 
Prof. dr. sc. Mirela Leskovac najavila je Godišnju skupštinu AMACIZ-a. Dana 24. ožujka 
2022. u Vijećnici Fakulteta u 18:00 sati održat će se redovita izborna Godišnja skupština 
AMACIZ-a našeg alumni društva. Organizirana je izložba slika te će se 8. travnja 2022. 
održat godišnji koncert akademskog zbora Vladimir Prelog u crkvi sv. Blaža u Zagrebu. 
Ad. 2. c. 3. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu diplomskog rada na način kako slijedi: 
Mentor:   Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević 
Student:  Kristina Matić 
Stara tema:  Biokatalitička sinteza (R)-4-kloro-3-hidroksimaslačne kiseline 

katalizirana s halogenhidrin-dehalogenazom / Biocatalytic 
synthesis of (R)-4-chloro-3-hydroxybutyric acid catalysed by 
halohydrin dehalogenase 

Nova tema: Biokatalitička sinteza (R)-4-kloro-3-hidroksibutironitrila 
katalizirana s halogenhidrin-dehalogenazom / Biocatalytic 
synthesis of (R)-4-chloro-3-hydroxybutyronitrile catalysed by 
halohydrin dehalogenase 

Ad. 2. c. 4. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu završnog rada na način kako slijedi: 
Mentor:  Prof. dr. sc. Marko Rogošić 
Student:  Hana Perinić 
Stara tema: Eksperimentalno određivanje i modeliranje ravnoteže para-

kapljevina u dvokomponentnom sustavu / Experimental 
determination and modeling of vapor-liquid equilibria in a two-
component system 

Nova tema:  Eksperimentalno određivanje i modeliranje ravnoteže para-
kapljevina u sustavu cikloheksan(1) – izopropanol(2) / 
Experimental determination and modeling of vapor-liquid 
equilibria in the cyclohexane(1) – isopropanol(2) system 

 
Ad. 3.  
Ad. 3. 1. 
Prof. dr. sc. JASNA PRLIĆ KARDUM, 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 reizbor u znanstveno-
nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje 
kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 3. 2. 
Ne prihvaća se izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja izvješća o radu za 
reizbor prof. dr. sc. Igora Sutlovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 



Sveučilišta u Zagrebu, u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u 
području tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti. 
 
Ad. 4. 
Dr. sc. ROBERT BEDOIĆ, zaposlen u SAPP Management AG Klagenfurt, Austria, 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. Roberta Bedoića u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. 1. 

MIŠLJENJE 
 

Prof. dr. sc. ZVJEZDANA FINDRIK BLAŽEVIĆ, 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. Zvjezdane Findrik Blažević 
u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 5. 2. 

MIŠLJENJE 
 
Prof. dr. sc. MARIJA VUKOVIĆ DOMANOVAC, 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. Marije Vuković 
Domanovac u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 5. 3. 

MIŠLJENJE 
 
Doc. dr. sc. VILKO MANDIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, 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. 1. točka 1. - prirodne znanosti, NN br. 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje prirodnih znanosti, polje kemije radi 
donošenja odluke o izboru doc. dr. sc. Vilka Mandića u znanstveno zvanje viši znanstveni 
suradnik. 
Ad. 5. 4. 

MIŠLJENJE 
 
Dr. sc. ANA PETRAČIĆ, asistentice Fakulteat 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. Ane Petračič u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik. 
 
Ad. 6. 
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 mjerenja i automatsko 
vođenje procesa. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju 
redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i automatsko vođenje procesa. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. 
dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
 
Ad. 7. 
Ad. 7. 1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja izvješća o radu pristupnika izv. prof. 
dr. sc. Vanje Kosara, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 
reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i 
katalizu, u sastavu: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Ivan Brnardić, Metalurški 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja izvješća o radu pristupnika doc. dr. 
sc. Miroslava Jerkovića, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih 
znanosti, polje matematika u Zavodu za matematiku, u sastavu: doc. dr. sc. Erna Begović 
Kovač, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. 
Goran Trupčević, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagreb i doc. dr. sc. Lana Horvat 
Dmitrović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1. 



Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu 
za analitičku kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za analitičku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 
sc. Dragana Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 8. 2. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu 
za organsku kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za organsku kemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: izv. prof. dr. 
sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 8. 3. 
Odobrava se pokretanje postupka traženja suglasnosti za izbor jednog izvršitelja na radno 
mjesto u suradničkom zvanju asistent u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto, odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju. 
Za provedbu natječaja imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. 
Zoran Mandić, 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. Marijana Kraljić Roković, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. a. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika doc. dr. sc. Fabia Faragune, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, u 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. b. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnika prof. dr. sc. Ivana Brnardića, Metalurški fakultet 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. Stanislav Kurajica, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Emi Govorčin 
Bajsić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. 
Anita Štrkalj, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. c. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice doc. dr. sc. Gordane Bilić, Rudarsko geološko-naftni fakultet Sveučilišta u 



Zagrebu za izbor u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik u području tehničkih 
znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, u sastavu: prof. dr. sc. Sanja Martinez, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Igor Sutlović, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Frankica 
Kapor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 9. d. 1.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo u postupku davanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
pristupnice dr. sc. Mateje Budetić, poslijedoktorandica Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku za izbor u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 
prirodnih znanosti, polje kemija, u sastavu: doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. sc. Mirele Samardžić, 
Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.  
 
Ad. 10. 
Ad. 10. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Koreliranje 
parametara kvalitete vode u vodoopskrbnoj mreži hrvatskih gradova s naglaskom na 
organsku tvar, nusprodukte dezinfekcije, metale i metaloideu“ u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana primijenjena kemija, pristupnice Livije Kurajica, mag. appl. 
chem., doktorandice Hrvatske zaklade za znanost na Hrvatskom zavodu za javno 
zdravstvo, Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Danijela Ašperger Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Dragana 
Mutavdžić Pavlović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i 
prof. dr. sc. Davor Ljubas, Fakultet strojarstva I brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 10. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Development and 
application of ion-selective electrode membranes doped with metal oxides nanoparticles 
for iron cations determination“ (Razvoj i primjena membrana obogaćenih nanočesticama 
metalnih oksida za ionsko-selektivne elektrode za određivanje željezovih kationa) u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitička kemija, pristupnice Andree 
Paut, mag. chem., znanstvene novakinje Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Splitu, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, izv. prof. sc. Marijana Kraljić Roković, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i prof. dr. sc. Josipa 
Giljanović, Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu. 
Ad. 10. 3. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu 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, pristupnice Marije Tkalčević mag. appl. chem., doktorandica Hrvatske 
zaklade za znanost, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, u sastavu: prof. dr. sc. Jelena Macan, 
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednica 
Povjerenstva, doc. dr. sc. Vilko Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Krešimir Salamon, znanstveni suradnik, Institut Ruđer 
Bošković, Zagreb. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada pod naslovom: „Optimiranje geometrije i 
konfiguracije 3D-ispisanog modularnog sustava za sintezu biodizela“ u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana reakcijsko inženjerstvo i 
predložena mentor prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, pristupnika Ivana Karla Cingesara, mag. ing. oecoing., 



doktoranda Hrvatske zaklade za znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 2. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada pod naslovom: „Priprema, svojstva i primjena 
polimernih kompozita s hematitom“ u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo, grana kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i predložena mentorica izv. 
prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, pristupnice Ane Peršić, mag. ing. oecoing., asistentice Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 11. 3. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „teme i predlaganje mentora u 
postupku prihvaćanja teme doktorskog rada pod naslovom: „Sinteza, strukturna 
karakterizacija i biološka ispitivanja novih hibrida benzazola“ u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana organska kemija i predložena mentorica izv. prof. dr. sc. 
Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, pristupnice Anje Rakas, mag. ing. oecoing., doktorandice Hrvatske zaklade za 
znanost na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Sukladno odredbama Statuta Sveučilišta u Zagrebu, ova Odluka stupa na snagu po 
dobivanju suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad. 12.  
Ad. 12. 1. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Obrada i zbrinjavanje pročišćenih zauljenih 
otpadnih voda i proizvodnja inovativnog opekarskog proizvoda u okviru kružne 
ekonomije“ pristupnice Morane Drušković, mag. appl. chem, zaposlene u Dok-ing Energo 
d.o.o., u sastavu: izv. prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg, Geotehnički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk, Građevinski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg, 
Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
Ad. 12. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Monometalni i heterobimetalni kompleksi N-
heterocikla: sinteza, strukturna karakterizacija i biološka ispitivanja“ pristupnika Silvija 
Jakopeca, mag. appl. chem, asistenta, suradnika na projektu na Fakultetu 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. Silvana Raić-Malić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Srećko Kirin, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 
izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Maja Majerić Elenkov, viši znanstveni suradnik, Institut 
Ruđer Bošković, Zagreb. 
Za mentore doktorskog rada predlažu se prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i dr. sc. Srećko Kirin, 
viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – mentor II. 
 



Ad. 13. 
Prihvaća se dopuna Izvedbenog plan nastave za akademsku godinu 2021./2022. za 
doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 14. 
Prihvaćaju se predložene dopune tema završnih radova za akademsku godinu 2021./2022. 
za preddiplomske studije Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagreb. 
 
Ad. 15. 
Članovima Fakultetskog vijeća bit će dostavljeni na uvid svi materijali vezani za primjedbe 
prijedloga Nacrta Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 


