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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/20-01/381 
URBROJ: 251-68-01/1-20-2a 
Zagreb, 30. studeni 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. održane 30. studenog 2020. godine, u 
elektroničkom obliku putem sustava za e-učenje Merlin od 10:00-13:00 sati. 
 
Rasprava po točkama Dnevnog reda 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća održana je od 
09:10-09:25 sati putem aplikacije Zoom. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članice i članove Fakultetskog vijeća te utvrđuje 
prisutnost članica i članova Fakultetskog vijeća (36/77) na Zoom meetingu. 
O. d. Dekanica Fakulteta obavještava prisutne članice i članove Fakultetskog vijeća da Zoom 
meetingu prisustvuje i gosp. Davor Rajčić, glavni tajnik Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog 
fakulteta koji će pravno popratiti 2. izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta te mu se na istom zahvaljuje. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu po točkama predloženog Dnevnog reda i napominje 
da su svi materijali na vrijeme objavljeni u sustavu za e-učenje Merlin. 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da će članice i članovi Fakultetskog vijeća pristupiti 
glasovanju po točkama Dnevnog reda u sustavu za e-učenje Merlin nakon provedene rasprave 
od 10:00-13:00 sati.  
 
Vezano uz 1. točku Dnevnog reda - Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta, o. d. Dekanica Fakulteta 
napominje da je po završetku 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta zaprimila dopis članova Stručnog povjerenstva u kojem je 
navedeno da je u Izvješću za produžetak radnog odnosa nakon 65. godine života za prof. dr. 
sc. Dubravka Rogalea došlo do normotehničke pogreške koja se odnosi na pogrešno pozivanje 
članova Stručnog povjerenstva na članak Zakona. Izvješće Stručnog povjerenstva za 
produžetak radnog odnosa nakon 65. godine života za prof. dr. sc. Dubravka Rogalea je usvojen 
od strane Fakultetskog vijeća. Normotehnička pogreška je ispravljena u Izvješću koje je 
dostavljeno voditeljici Fakultetskog vijeća. 
O. d. Dekanica Fakulteta obavještava članice i članove Fakultetskog vijeća da je 27. studenog 
2020. godine zaprimila Preporuke o održavanju nastave na visokim učilištima u razdoblju 
pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera. Dopis je zaprimljen od 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja te će danas isti biti 
proslijeđen svim nastavnicima i djelatnicima naše sastavnice. Dopisom je preporučeno da se 
nastava na visokim učilištima održava samo nužno u kontaktnom obliku za praktičnu nastavu, 
studentske vježbe, laboratorijsku nastavu i terensku nastavu kod koje bi nastava na daljinu u 
velikoj mjeri narušila ishode obrazovanja uzimajući u obzir značajke tih specifičnih nastavnih 
procesa. Temeljem zaprimljenog dopisa Uprava Fakulteta će proslijediti preporuke o nastavku 
održavanja samo nužnih laboratorijskih i auditornih vježbi.  
 
Vezano uz 2. točku Dnevnog reda - Pokretanje i provedba postupka izbora Dekana Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i točku 2.1. Dnevnog reda - Imenovanje Izbornog 
povjerenstva za provedbu postupka izbora Dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
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fakulteta o. d. Dekanica Fakulteta napominje da su sljedeći materijali objavljeni u sustavu Merlin: 
Obrazac 1 - Obrazac za prikupljanje potpisa, Obrazac 2 - Obrazloženje predlagatelja, Obrazac 
3 - Pisana suglasnost predloženika za sudjelovanje u izbornom postupku, prijedlog Odluke o 
imenovanju povjerenstva, prijedlog Odluke o pokretanju postupka za izbor dekana i Upute za 
popunjavanje obrazaca. Dokumenti su izrađeni sukladno dosadašnjoj akademskoj praksi naše 
sastavnice te sadrže informacije o rokovima i načinu provedbe postupka izbora Dekana 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Predviđa se održavanje kontaktne 
sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 13. siječnja 
2021. godine, na kojoj će se predstavljati programi predloženika na Sveučilištu u Zagrebu 
Fakultetu elektrotehnike i računarstva. O. d. Dekanica Fakulteta napominje da su predloženi 
sljedeći članovi Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora Dekana Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta: prof. dr. sc. Branka Vojnović, predsjednica; prof. dr. 
sc. Stana Kovačević, članica; doc. dr. sc. Karlo Lelas, predsjednik Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom, član; Franjo Benjak, mag. oec., predstavnik zaposlenika u Fakultetskom vijeću, član 
i Anja Miljković, predstavnica studenata u Fakultetskom vijeću, predsjednica Studentskog zbora, 
članica. O. d. Dekanica Fakulteta je dobila pristanak svih predloženih članova Izbornog 
povjerenstva za provedbu postupka izbora Dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 3. točku Dnevnog reda - Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom, točku 3.1. Dnevnog reda - Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti 
profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom i točke 3.2 Dnevnog reda - 
Prihvaćanje posebnog uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste 
u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom o. d. Dekanica Fakulteta napominje da je zaprimljena suglasnost Sveučilišta u 
Zagrebu i prijedlog Stručnog povjerenstva od strane Zavoda za projektiranje i menadžment 
tekstila u sastavu: prof. dr. sc. Zenun Skenderi, predsjednik Povjerenstva; prof. dr. sc. Željko 
Penava, član; prof. dr. sc. Alenka Pavko Čuden, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška 
fakulteta, članica. Dopisom je predložen i poseban uvjet natječaja. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 4. točku Dnevnog reda - Pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje 
poslijedoktoranda u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i 
ekologiju, točku 4.1. Dnevnog reda - Imenovanje članova Stručnog povjerenstva u postupku 
izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u 
Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju i točku 4.2. Dnevnog reda - Prihvaćanje posebnog uvjeta 
u postupku izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području: Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju o. d. Dekanica Fakulteta napominje da se 
postupak pokreće za kolegicu Kristinu Šimić koja je doktorirala prije nekoliko tjedana. 
Zaprimljena je suglasnost Sveučilišta u Zagrebu i prijedlog Stručnog povjerenstva od strane 
Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju u sastavu: prof. dr. sc. Tanja Pušić, predsjednica 
Povjerenstva; doc. dr. sc. Tihana Dekanić, članica; doc. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić sa 
Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta, članica. Dopisom je predložen i poseban uvjet 
natječaja. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 5. točku Dnevnog reda - Razrješenje predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta zbog isteka mandata u 
trajanju od 2 godine i točku 5.1. Dnevnog reda - Imenovanje predstojnice Zavoda za materijale, 
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vlakna i ispitivanje tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na mandat od 
2 godine s početkom od 06.12.2020. godine o. d. Dekanica Fakulteta napominje da trenutnoj 
predstojnici Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila izv. prof. dr. sc. Ružici Brunšek 
ističe mandat 05. prosinca 2020. godine zbog čega je ova točka uvrštena na Dnevni red 2. 
izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća. Zapimljen je dopis Zavoda za materijale, vlakna i 
ispitivanje tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta koji je podržao ponovni 
izbor izv. prof. dr. sc. Ružice Brunšek za razdoblje od sljedeće dvije godine. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta zaključuje raspravu i zahvaljuje svima koji su u istoj sudjelovali. 
 
2. izvanredna (elektronička) sjednica Fakultetskog vijeća je započela u 10:00 sati. 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja utvđeno je postojanje kvoruma (63/77) na 
elektroničkoj sjednici čime je ista pravovaljano održana. 
 
Temeljem elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaćen je sljedeći 
 

D n e v n i   r e d :  

 
1. Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta 

 
2. Pokretanje i provedba postupka izbora Dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 

2.1. Imenovanje Izbornog povjerenstva za provedbu postupka izbora Dekana Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
3. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-

nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom  
 

3.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

3.2. Prihvaćanje posebnog uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 

I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: 

Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, 

s punim radnim vremenom  

 
4. Pokretanje postupka izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom 

području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju  
 

4.1. Imenovanje članova Stručnog povjerenstva u postupku izbora u suradničko zvanje 

poslijedoktoranda u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 

tekstilnu kemiju i ekologiju  
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4.2. Prihvaćanje posebnog uvjeta u postupku izbora u suradničko zvanje 

poslijedoktoranda u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje 

Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 

tekstilnu kemiju i ekologiju  

 
5. Razrješenje predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta zbog isteka mandata u trajanju od 2 godine 

 
5.1.  Imenovanje predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na mandat od 2 godine s početkom od 
06.12.2020. godine 

 
 
 

Ad 1 
 
Informacije vezane uz ovu točku Dnevnog reda nalaze se na str. 2 ovog Zapisnika. 
 
 
 

Ad 2 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća donosi se Odluka o 
pokretanju postupka i utvrđivanju provedbe izbora Dekana Fakulteta za akademske godine 
2021./2022. i 2022./2023. 
 
 
 

Ad 2.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća u Izborno 
povjerenstvo za provedbu postupka izbora Dekana Fakulteta imenuju se sljedeći članovi 
Fakultetskog vijeća: 
 

1. Prof. dr. sc. Branka Vojnović, predsjednica 
2. Prof. dr. sc. Stana Kovačević, članica 
3. Doc. dr. sc. Karlo Lelas, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, član 
4. Franjo Benjak, mag. oec., predstavnik zaposlenika u Fakultetskom vijeću, član 
5. Anja Miljković, predstavnica studenata u Fakultetskom vijeću, predsjednica Studentskog 

zbora, članica 
 
 
 

Ad 3 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća raspisuje se javni 
natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, u znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 3.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti 
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profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenom, u Zavodu za projektiranje i 
menadžment tekstila imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
predsjednik Povjerenstva 

2. Prof. dr. sc. Željko Peneva, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, član 
Povjerenstva 

3. Prof. dr. sc. Alenka Pavko Čuden, Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, 
članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 3.2. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Fakultetsko vijeće 
prihvatilo je prijedlog posebnog uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju – redoviti profesor, u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom i to: prednost imaju kandidati s iskustvom znanstveno-nastavnog rada u području 
svojstava pletiva i tehnologije pletenja. 
 
 
 

Ad 4 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća raspisuje se javni 
natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 
poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za tekstilnu kemiju i 
ekologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 

 
 
 

Ad 4.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuje se Stručno 
povjerenstvo u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu 
kemiju i ekologiju, na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 
predsjednica Povjerenstva 

2. Doc. dr. sc. Tihana Dekanić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica 
Povjerenstva 

3. Doc. dr. sc. Suzana Pasanec Preprotić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - članica 
Povjerenstva 

 
 

 
Ad 4.2. 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Fakultetsko vijeće 
prihvatilo je prijedlog posebnog uvjeta u postupku izbora u suradničko zvanje poslijedoktoranda 
u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje Tekstilna tehnologija, na 
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određeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju i to: 
Iskustvo, znanje i vještine u karakterizaciji i njezi tekstilnog povijesnog tekstila s metalnim nitima. 
 
 
 

Ad 5 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća izv. prof. dr. sc. Ružica 
Brunšek razrješava se dužnosti Predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 05. prosinca 2020. godine. 
 
 

 
Ad 5.1. 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća izv. prof. dr. sc. Ružica 
Brunšek imenuje se Predstojnicom Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
Elektroničko glasovanje na 2. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća je završeno u 13:00 sati. 
 
 
 
 
 
    Zapisnik sastavila:                                                                    O. d. Dekanica:        
                                                                        
                                        
Renata Budanec, mag. iur ., v.r.                                   Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, v.r. 


