
 
255. redovita sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, održana u ponedjeljak, 25. travnja 2022.  
Dnevni red:  

1. Prihvaćanje Zapisnika 254. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. ožujka 2022.  

2. Izvješća: 
a) dekana 
b) prodekana  
c) ostala izvješća 
3. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku davanja mišljenja za izbor u znanstveno-

nastavno zvanje i radno mjesto: 
1. Prof. dr. sc. ANA LONČARIĆ BOŽIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 

Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju 

2. Prof. dr. sc. ZORAN MANDIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

3. Prof. dr. sc. IRENA ŠKORIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto 
redovitog profesora u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polje kemija u 
Zavodu za organsku kemiju 

4. Izv. prof. dr. sc. TATJANA GAZIVODA KRALJEVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za 
organsku kemiju 

5. Izv. prof. dr. sc. MARIJANA KRALJIĆ ROKOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

6. Izv. prof. dr. sc. HELENA OTMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno 
mjesto redovitog profesora u području tehničkih znanosti, polje kemijsko 
inženjerstvo u Zavodu za elektrokemiju 

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

1. Izv. prof. dr. sc. VANJA KOSAR, 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 

2. Doc. dr. sc. MIROSLAV JERKOVIĆ, 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 

5. Izvješće 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 
1. 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 

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

1. Dr. sc. GORAN LUKAČ, asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u 
Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i katalizu 

2. KATARINA SOKAČ, 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  

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 asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju 

2. Za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za mjerenja i 
automatsko vođenje procesa 

8. Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada (DR.SC.-10): 
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 
9. Imenovanje Povjerenstva za obranu 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 
10. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada: 
1. VEDRAN KOJIĆ, mag. appl. chem., doktorand 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. ANĐELINA BUBALO, mag. ing. oecoing., doktorandica Hrvatske zaklade za znanost 

na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
2. MORANA DRUŠKOVIĆ, mag. appl. chem. zaposlena u Dok-ing Energo d.o.o., 

Zagreb 
3. SILVIO JAKOPEC, mag. appl. chem., asistent, suradnik na projektu na Fakultetu 

kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
4. EMINA MEHIĆ, mag. ing. cheming., asistentica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb 
12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku 

prihvaćanja teme doktorskog rada (Obrazac DR.SC.-01): 
1. FILIP BRLEKOVIĆ mag. ing. cheming., asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu  
2. MAJA KARNAŠ, mag. educ. chem., asistentica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti 

Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku  
3. MARIN POPOVIĆ, mag. chem., asistent Veleučilišta u Karlovcu  



13. Naknadne prijave studenata Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za teme: 

a) završnih radova za akademsku godinu 2021./2022. 
b) diplomskih radova za akademsku godinu 2021./2022. 
14. Kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 

Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. 
15. Termini polaganja završnih i diplomskih ispita u akademskoj godini 2021./2022. 

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
16. Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i 

tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za 2022. Godinu 
17. Prijedlog raspodjele sredstava za kratkoročnu financijsku potporu istraživanju za 

2022. godinu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
18. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Izvadak iz Zapisnika 255. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Sjednica je održana na temelju poziva 
dekana u ponedjeljak, 25. travnja 2022.  
 
Ad. 1. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno prihvaća zapisnik 254. redovite sjednice Fakultetskog 
vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, održane 21. 
ožujka 2022. 
 
Ad. 2. 
Ad. 2. a. 1. 
Dana 1. travnja 2022. potpisan je ugovor za izvedbu radova cjelovite obnove (u vrijednosti 
blizu 50 mil. kn) – Obnova zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Marka Marulića 19 u Zagrebu – FSEU.2021.MZO.025.  
Na temelju zahtjeva Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
odobren je predujam u iznosu od 13. mil. kuna. 
Ad. 2. a. 2. 
Završen je projekt „Hitne mjere sanacije za zgradu Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na adresi Trg Marka Marulića 20 u Zagrebu“. Fakultetu 
su odobrena sredstva u vrijednosti od 1. mil. kuna utrošenih u hitne mjere raščišćavanja i 
sanacije zgrade Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, na 
adresi Trg Marka Marulića 20., nakon potresa 22. ožujka 2020. godine. 
Ad. 2. a. 3. 
Prof. dr. sc. Bruni Zeliću, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije odobrava se 
korištenje slobodne studijske godine (sabbatical) u akademskoj godini 2022./2023. radi 
znanstvenog i stručnog usavršavanja.  
Ad. 2. a. 4. 
Dr. sc. Antonia Ressler, asistentica u Zavodu za fizikalnu kemiju, dobitnica je stipendije 
Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowship u okviru poziva: HORIZON-MSCA-
2021-PF-01 (MSCA Postdoctoral Fellowships 2021. 
Ad. 2. a. 5. 
Katarina Mužina, mag. ing. cheming, asistentica sa Zavoda za anorgansku kemijsku 
tehnologiju i nemetale dobitnica je L'Oreal– UNESCO stipendije „Za žene u znanosti“.  
Ad. 2. a. 6. 
Katarina Mužina, mag. ing. cheming, asistentica Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije izabrana je kao predstavnica kemijske industrije u obilježavanju 50te 
obljetnice rada Europske udruge kemijske industrije (CEFIC-a). 
Ad. 2. a. 7. 
Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu potvrdio je 23. ožujka 2022. izbor dr. 
sc. Stjepka Krehule u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području prirodnih 
znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija. 
Ad. 2. a. 8. 
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 12. travnja 2022. Odluku da se: 
- prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, izabire u znanstveno zvanje znanstveni 

savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 
- prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac, izabire u znanstveno zvanje znanstveni 

savjetnik u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo; 
- dr. sc. Robert Bedoić, izabire u znanstveno zvanje znanstveni suradnik u području 

tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo: 



- dr. sc. Ana Petračić, mag. ing. cheming.,izabire u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo 

Ad. 2. a. 9. 
Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 11 redovitoj elektroničkoj sjednici, održanoj 29. 
ožujka 2022. u 353. akademskoj godini (2021./2022.) donio je Odluku o odobravanju 
pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za: 
- Roka Blažica, mag. ing. cheming., tema: „Synthesis of hydrogels based on cellulose 

modified with nitrogen containing vinyl polymers“ (Sinteza hidrogelova na osnovi 
celuloze modificirane vinilnim polimerima s dušikom) 

- Danila Bertagnu Silvi¸mag. chem., tema: „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) 

- Maria Bohača mag. ing. oecoing.,tema: „Priprema i primjena tankih filmova 
nanostrukturiranoga titanijeva dioksida i kompozita s barijevim titanatom“ 

- Magdalenu Kralj, mag. appl.chem., tema: „Mehanokemijska sinteza i potencijalna 
primjena grafenskih nanostruktura“ 

- Ivanu Šoić, mag. appl. chem., tema: Research and development of a system for in situ 
impedance measurements of corrosion resistance (Istraživanje i razvoj sustava za 
impedancijska mjerenja korozijske otpornosti in situ) 

- Kristinu Tolić Čop, mag. appl. chem., tema: „Primjena TiO2 fotokatalizatora za 
uklanjanje citostatika iz vode“ 

- Gabrijelu Radić, mag. appl. chem., tema: „Application of visible light driven 
photoanodes for degradation of pharmaceuticals and hydrogen generation“ (Primjena 
fotoanoda aktiviranih vidljivim zračenjem u razgradnji farmaceutika i proizvodnji 
vodika) 

Ad. 2. a. 10. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Fran Bošnjaković", Senat 
Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici, održanoj 12. travnja 2022., donio Odluku o 
raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade „Fran Bošnjaković" za ak. god. 
2021./2022.Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene 
rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 
stručnjaka u području tehničkih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta 
zaključno do 30. lipnja 2022. godine. 
Ad. 2. a. 11. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade „Andrija Mohorovičić", 
rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 11. travnja 2022. Odluku o 
raspisivanju natječaja za dodjelu godišnje Nagrade "Andrija Mohorovičić" za ak. god. 
2021./2022.Nagrada se dodjeljuje istaknutim stručnjacima za postignute znanstvene 
rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, prijenos znanja te odgoj mladih 
stručnjaka u području prirodnih znanosti. Prijedlozi se upućuju Senatu Sveučilišta do 30. 
lipnja 2022. godine. 
Ad. 2. a. 12. 
Na temelju Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele nagrada za inovacije i transfer 
tehnologije, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras donio je 12. travnja 2022. 
Odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu Nagrade za sveučilišnu inovaciju godine, 
inovatora godine i najuspješniji transfer tehnologije. Prijedlozi se upućuju Povjerenstvu za 
inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu zaključno do 15. lipnja 2022. godine 
Ad. 2. a. 13. 
Dr. sc. Moniki Šabić Runjavec, poslijedoktorandici Fakulteta kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, odobrava se studijski boravak za potrebe znanstvenog 
usavršavanja od 1. rujna do 30. rujna 2022. na Faculty of Chemistry and Chemical 
Technology, University of Ljubljana, Slovania. 
Ad. 2. a. 14. 
Doc. dr. sc. Vesni Ocelić Bulatović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, daje se suglasnost za održavanje nastave u ljetnom semestru 



akademske godine 2021./2022., za kolegij Opasne tvari u okolišu (9 sati predavanja i 4 sata 
seminara) koji se istovremeno izvodi na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Metalurgija, smjer: Industrijska ekologija i na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš. 
Ad. 2. b. 1.  
Fakultetsko vijeće donosi odluku o upisnim kvotama za diplomske studije Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2022./2023. 
Ad. 2. b. 2.  
Fakultetsko vijeće donosi odluku o uvjetima upisa i razredbenog postupka za diplomske 
studije Ekoinženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala, Kemijsko inženjerstvo i 
Primijenjena kemija u akademskoj godini 2022./2023. 
Ad. 2. b. 3.  
Fakultetsko vijeće donosi odluku o uvjetima upisa i razredbenog postupka za diplomski 
studij na engleskom jeziku Chemical and Environmental Technology u akademskoj 
godini 2022./2023. 
Ad. 2. b. 4. 
Dana 1. ožujka 2022. objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu M-
ERA.NET-a za 2022. godinu. Rok za podnošenje projektnih prijedloga u prvoj fazi prijave 
(pretprijava): 15. lipnja 2022. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje projektnih prijedloga 
u drugoj fazi prijave: 17. studenoga 2022. godine do 12:00 sati. U ovom pozivu sudjeluje 30 
organizacija za financiranje iz 26 zemalja, uključujući i Republiku Hrvatsku koju u M-
ERA.NET-u predstavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ukupni proračun ovog 
poziva iznosi približno 25 milijuna eura.   
Ad. 2. b. 5.  
Pristigla je jedna prijava za Danubius Young Scientist Award 2022 (interni rok 1. travnja 
2022.). Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Fakulteta je jednoglasno podržalo prijavu 
Andreje Žužić, mag. ing. chem. ing., koja je poslana na Sveučilište u zadanom roku. 
Ad. 2. b. 6.  
Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke 
hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. godine 
otvoren je do 20. travnja 2022. S Fakulteta je otišla jedna prijava. 
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. c. 1. 
Prof. dr.sc. Mirela Leskovac, predsjednicu AMACIZ-a izvijestila je članove Fakultetskog 
vijeća o održanoj 32. redovitoj izbornoj Godišnjoj skupštini Društva diplomiranih 
inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija (AMACIZ-a). Godišnja skupština 
održana je 24. ožujka 2022. u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu, Trg Marka Marulića 19. 
Ad. 2. c. 2. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu teme za izradu diplomskog rada na način kako slijedi: 
1. Mentor:   prof. dr. sc. Sandra Babić 

Student:  Jelena Bošnjak 
Stara tema:  Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje nitrozo-

spojeva / Development and validation of a chromatographic 
method for the determnation of nitroso compounds 

Nova tema: Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje ostatnih 
otapala u proizvodnom mulju / Development and validation of a 
chromatographic method for the determination of residual 
solvents in production sludge 

2. Mentor:   prof. dr. sc. Sandra Babić 
Student:  Valentino Golub 



Stara tema:  Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje 
odabranih karboksilnih kiselina / Development and validation of 
a chromatographic method for the determination of selected 
carboxylic acids 

Nova tema: Razvoj i validacija kromatografske metode za određivanje nitrozo-
spojeva / Development and validation of a chromatographic 
method for the determnation of nitroso compounds 

3. Mentor:   prof. dr. sc. Danijela Ašperger 
Student:  Monika Šego 
Stara tema:  Validacija i transfer postojećih metoda određivanja glavnih iona u 

oborini metodom ionske kromatografije s instrumenata 
ThermoScientific ICS2100/1100 na instrument ICS 5000+ / 
Validation and transfer of the existing methods for determination 
of major ions in precipitation with ion chromatography from the 
ThermoScientific ICS 2100/1100 instrumets to ThermoScientific 
ICS500+ 

Nova tema: Određivanje antiparazitika u aktivnom mulju / Determination of 
antiparasitics in activated sludge 

4. Mentor:   prof. dr. sc. Danijela Ašperger 
Student:  Josipa Tomljanović 
Stara tema:  Razvoj i validacija metode određivanja levoglukozana u frakciji 

čestica aerodinamičkog promjera 10 μm (PM10) / Development and 
validation of the method for deterination of levoglucosan in 
particulated matter in a fraction size with an aerodinamyc 
diameter of 10 μm (PM10) 

Nova tema: Određivanje pesticida u aktivnom mulju / Determination of 
pesticides in activated sludge 

5. Mentor:   prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić 
Student:  Anja Macan 
Stara tema:  Priprema TPU/fibroin svile kompozita postupkom 

elektroispredanja / Preparation of TPU/silk fibroin composites by 
electrospinning process 

Nova tema: Utjecaj ljuskica riže i TiO2 na svojstva linearnog polietilena niske 
gustoće / Effect of rice husks and TiO2 on the linear low density 
polyethylene properties 

6. Mentor:   dr. sc. Lidija Furač, viši predavač 
Student:  Goran Filipović 
Stara tema:  Određivanje i uklanjanje fenola iz otpadnih voda naprednim 

oksidacijskim procesima / Determination and removal of phenol 
from wastewaters by advanced oxidation processes 

Nova tema: Determination of fatty acid methyl esters by GC - FID method / 
Određivanje metilnih estera masnih kiselina GC - FID metodom  

Ad. 2. c. 3. 
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. Zoran Mandić 
Student:  Fran Hrlić 
Stara tema:  LiFePO4 kao katodni materijali u Li-ionskim galvanskim člancima   
Nova tema:  Silicijeve nano-čestice kao anodni materijali u Li-ionskim 

galvanskim člancima / Silicon nano-particles as anodic materials 
in lithium-ion batteries) 

Mentor:  prof. dr. sc. Marko Rogošić    
Student:  Ines Ljubičić            
Stara tema: Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u 

trokomponentnim sustavima / Modeling of liquid-liquid 
equilibria in the three-component system 



Nova tema:  Modeliranje ravnoteže kapljevina-kapljevina u 
trokomponentnim sustavima voda(1) – octena kiselina(2) – 
organski ester(2) / Modeling of liquid-liquid equilibria in the 
three-component systems water(1) – acetic acid(2) – organic 
ester(2) 

Mentor:  prof. dr. sc. Sanja Martinez    
Student:  Anica Ćužić            
Stara tema: Oštećenja metalnih konstrukcija izazvana difuzijom vodika u 

metal / Damage to metal structures caused by the diffusion of 
hydrogen into the metal 

Nova tema:  Korozijski izazovi u aeronautici i astronautici / Corrosion 
challanges in aeronautics and astronautics 

Ad. 2. c. 4. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu mentora za izradu diplomskog rada na način kako slijedi: 
Student:  Sara Šušak 
Stari mentor:   prof. dr. sc. Mirela Leskovac 
Novi mentor:   doc. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović 
Tema:    Zeleni kompoziti na bazi pluta / Green composites based on 
(waste) cork 
Ad. 2. c. 5. 
Fakultetsko vijeće Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
jednoglasno prihvaća promjenu mentora za izradu završnog rada na način kako slijedi: 
Student:  Ema Čemerika  
Stari mentor:  prof. dr. sc. Mirela Leskovac 
Tema:  Celuloza iz otpada i njena primjena /Cellulose from the waste and 

their application 
Novi mentor:  doc. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović 
Student:  Dora Milički  
Stari mentor:  prof. dr. sc. Mirela Leskovac 
Tema:    Biorazgradnja celuloze / Cellulose biodegradation 
Novi mentor:  doc. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović 
Student:  Mihaela Vujnović  
Stari mentor:  prof. dr. sc. Mirela Leskovac 
Tema:    Polimeri na bazi celuloze / Cellulose based polymers 
Novi mentor:  doc. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović 
 
Ad. 3.  
Ad. 3. 1. 
Prof. dr. sc. ANA LONČARIĆ BOŽIĆ, 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, 
za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom 
zvanju u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 3. 2. 
Prof. dr. sc. ZORAN MANDIĆ, 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 i 
Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 3. 3. 
Prof. dr. sc. IRENA ŠKORIĆ, 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 i 
Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u trajnom zvanju u 
području prirodnih znanosti, polje kemija. 
Ad. 3. 4. 
Izv. prof. dr. sc. TATJANA GAZIVODA KRALJEVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u području prirodnih 
znanosti, polje kemija. 
Ad. 3. 5. 
Izv. prof. dr. sc. MARIJANA KRALJIĆ ROKOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
Ad. 3. 6. 
Izv. prof. dr. sc. HELENA OTMAČIĆ ĆURKOVIĆ, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, ispunjava uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), Odlukom Rektorskog zbora, Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu i Preporukama za izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovite profesorice u području tehničkih 
znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. 
 
Ad. 4. 
Ad. 4. 1. 
Izv. prof. dr. sc. VANJA KOSAR, 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 i 
Statutom Fakulteta 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. 
Ad. 4. 2. 
Doc. dr. sc. MIROSLAV JERKOVIĆ, 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 i Statutom Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
za reizbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u području prirodnih 
znanosti, polje matematika. 
 
Ad. 5. 
Ad. 5. a. 1.. 



Doc. dr. sc. FABIO FARAGUNA, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu, ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, 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 doc. dr. sc. Fabija Faragune u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik. 
Ad. 5. b. 1. 
Prof. dr. sc. IVAN BRNARDIĆ, Metalurški fakultet 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. Ivana Brnardića u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. 
Ad. 5. c. 1. 
Doc. dr. sc. GORDANA BILIĆ, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u području 
tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, propisane člankom 32. st. 3. Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i Pravilnikom o uvjetima za 
izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj (čl. 14. i čl. 15. - tehničke znanosti, NN br. 28/17). 
Mišljenje se dostavlja Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja kemijskog 
inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i 
grafičke tehnologije radi donošenja odluke o izboru doc. dr. sc. Gordane Bilić u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice. 
Ad. 5. d. 1. 
Dr. sc. MATEJA BUDETIĆ, poslijedoktorandica Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice 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 dr. sc. Mateje Budetić u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice. 
 
Ad. 6. 
Ad. 6. 1. 
Dr. sc. GORAN LUKAČ, asistent Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu izabire se na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktorand u području 
tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo u Zavodu za reakcijsko inženjerstvo i 
katalizu s punim radnim vremenom. 
Ad. 6. 2. 



KATARINA SOKAČ, 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. 7. 
Ad. 7. 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 opću i anorgansku kemiju. 
Po dobivanju suglasnosti Sveučilišta u Zagrebu za radno mjesto odobrava se raspis javnog 
natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto u suradničkom zvanju asistent u 
području prirodnih znanosti, polje kemija u Zavodu za opću i anorgansku kemiju. 
Za provedbu natječaja iz ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu: 
doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Steinberg, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krištafor, Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 7. 2. 
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 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 suradničkom zvanju asistent 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: doc. dr. sc. 
Željka Ujević Andrijić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 
izv. prof. dr. sc. Igor Dejanović, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu i prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Ad. 8. 
Ad. 8. 1.  
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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 
Ad. 8. 2. 
Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada o pozitivnoj ocjeni 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. 
 
Ad. 9.  
Ad. 9. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 9. 2. 
Imenuje se Povjerenstvo za obranu 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. 
Ad. 10. 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pod naslovom: „Razvoj perovskitnih 
polikristalnih tankih filmova stabiliziranih za okolišne uvjete kao aktivnih slojeva za 
fotonaponske ćelije“ u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana primijenjena 
kemija pristupnika Vedrana Kojića, mag. appl. chem., doktoranda Hrvatske zaklade za 
znanost, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, u sastavu: Prof. dr. sc. Zoran Mandić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik Povjerenstva, 
doc. dr. sc. Petar Kassal, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 
i dr. sc. Ana Šantić, znanstvena savjetnica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
 
Ad. 11. 
Ad. 11. 1. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Primjena mulja s uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda kao djelomične zamjene gline u proizvodnji opeke” u 
području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u 
kemijskom inženjerstvu i predloženi mentori izv. prof. dr. sc. Dražen Vouk, Građevinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i prof. dr. sc. Marko Rogošić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II, pristupnice Anđeline Bubalo, 
mag. ing. oecoing., doktorandica Hrvatske zaklade za znanost na Građevinskom fakultetu 
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: „Zbrinjavanje zauljenih 
otpadnih voda i nastalog mulja u opekarskoj industriji” u području tehničkih znanosti, 
polje kemijsko inženjerstvo, grana zaštita okoliša u kemijskom inženjerstvu i predloženi 
mentori doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu – mentor I i izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg, Geotehnički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu – mentor II, pristupnice Morane Drušković, mag. appl. chem, 
zaposlene u Dok-ing Energo d.o.o. 
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: „Monometalni i 
heterobimetalni kompleksi N-heterocikla – sinteza, strukturna karakterizacija i biološka 
ispitivanja” u području prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija i 
predloženi mentori 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, pristupnika Silvija Jakopeca, mag. appl. chem, 



asistenta, suradnika na projektu 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. 4. 
Prihvaća se prijedlog teme doktorskog rada pod naslovom: „Biokatalitička svojstva 
halogenhidrin-dehalogenaza skupine B u reakcijama nukleofilnog otvaranja epoksida“ u 
području prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija i predloženi mentori dr. 
sc. Maja Majerić Elenkov, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb – 
mentor I i prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II, pristupnice Emine Mehić, mag. ing. 
cheming., asistentica, Institut Ruđer Bošković, Zagreb. 
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: „Razvoj biokompozita ljuski orašastih plodova i 
geopolimera“ pristupnika Filipa Brlekovića, mag. ing. cheming., asistenta Fakulteta 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, u sastavu: prof. dr. sc. Jelena 
Macan, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. 
Juraj Šipušić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. 
dr. sc. Tamara Holjevac Grgurić, Hrvatsko katoličko sveučilište. 
Za mentora doktorskog rada predlaže se prof. dr. sc. Juraj Šipušić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Ad. 12. 2. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: Kumarinski derivati 1,2,4-triazola – sinteza i biološko 
djelovanje vezano za primjenu u zaštiti bilja“ pristupnice Maje Karnaš. mag. educ. chem., 
asistentice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u 
Osijeku, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Rastija, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. 
Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, izv. 
prof. dr. sc. Maja Molnar, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku i doc. dr. sc. Dragana Vuk, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
Za mentorice doktorskog rada predlažu se prof. dr. sc. Vesna Rastija, Fakultet 
agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku – mentorica I i 
prof. dr. sc. Marijana Hranjec, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu – mentorica II. 
Ad. 12. 3. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora u postupku prihvaćanja 
teme doktorskog rada pod naslovom: „Modification of bismuth vanadate by noble and 
transition metals for enhanced solar-driven degradation of pharmaceuticals“ 
(Modifikacija bizmutova vanadata plemenitim i prijelaznim metalima za poboljšanu 
razgradnju farmaceutika pod Sunčevim zračenjem) pristupnika Marina Popovića. mag. 
chem., asistenta Veleučilišta u Karlovcu, u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Igor Peternel, viši 
znanstveni suradnik, Veleučilište u Karlovcu, doc. dr. sc. Marin Kovačić, 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. 



Za mentore doktorskog rada predlažu se dr. sc. Igor Peternel, viši znanstveni suradnik, 
Veleučilište u Karlovcu - mentor I i doc. dr. sc. Marin Kovačić, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu – mentor II. 
 
Ad. 13. 
Ad. 13. a. 
Prihvaćaju se naknadne prijave studenata za teme završnih radova preddiplomskih studija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2021./2022. 
Ad. 13. b. 
Prihvaćaju se naknadne prijave studenata za teme diplomskih radova diplomskih studija 
Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 
2021./2022. 
 
Ad. 14. 
Prihvaća se kalendar nastave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu za akademsku godinu 2022./2023. 
 
Ad. 15. 
Ad. 15. a. 
Utvrđuju se termini polaganja završnih ispita u redovitom ljetnom i jesenskom ispitnom 
roku akademske godine 2021./2022.  
Ad. 15. b. 
Utvrđuju se termini polaganja diplomskih ispita u redovitom ljetnom i jesenskom 
ispitnom roku akademske godine 2021./2022.  
 
Ad. 16. 
Prihvaća se izmjena Plana nabave Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu za 2022. godinu. 
 
Ad. 17. 
Prihvaća se raspodjela sredstava za kratkoročnu financijsku potporu istraživanju za 2022. 
godinu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 
 


