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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a  
 
KLASA: 602-04/17-77/4  
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a 
 
Zagreb, 24. travnja 2017. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2016./2017. održane 24. travnja 2017. godine, u predavaonici A-316 
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 9:00 
sati. 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeća s popisom 
ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 55 člana 
Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati. 
Dekanica Fakulteta predlaže dodatne točke Dnevnog reda: točku 5.1. „Poništenje Odluke o 
imenovanju Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za 
produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
Klasa. 602-04/17-77/3, Urbroj: 251-68-06/3-17-3 od 20. ožujka 2017. godine“; točku 5.2. 
„Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za 
produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju“ i 
točku 18. „Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora prof.art. Snježane Vego u 
umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice/trajno zvanje u umjetničkom 
području, polje: likovne umjetnosti, grana: slikarstvo“.  
Ovom izmjenom Dnevnog reda točke 18. do 31. postaju točke 19. do 32.  

Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno usvaja slijedeći:  

 

Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 20. ožujka 2017. 
godine; 

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
348. ak.god. (2016./2017.)  održane 11. travnja 2017. godine; 

3. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta; 



2 

 

4. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za ak.god.       
2017./2018. za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju; 

5.1. Poništenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o 
ispunjavanju kriterija izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Gorana 
Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa. 602-04/17-
77/3, Urbroj: 251-68-06/3-17-3 od 20. ožujka 2017. godine, 

5.2. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija 
izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog 
profesora u trajnom zvanju, 

6. Izbor prodekana/ice: 

6.1. za nastavu 

6.2. za znanstveno-istraživački rad 

7. Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika, u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje tekstilna tehnologija;  
 

8. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u području tehničkih 
znanosti, polje: tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenom;  

8.1. Imenovanje članova Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja 
(m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti 
profesor/prvi izbor, u području tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija, 
grana: tekstilna kemija na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenom; 

 
9. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno zvanje 

znanstvenog savjetnika u području društvenih znanosti, polje: sociologija; 
 
9.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića  

u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u području društvenih znanosti, 
polje: sociologija: 

 
10. Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija; 
 
10.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Sandre Flinčec    

Grgac u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u području tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna 
kemija;  

 
11. Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Anite Tarbuk u znanstveno zvanje znanstvene 

savjetnice u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: tekstilna kemija; 
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11.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Anite Tarbuk u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje: tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija; 

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

nastavnom zvanju docent u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno 
polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, na neodređeno radno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 

12.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja m/ž na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: tekstilna kemija, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

13. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana: tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila;  

13.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja m/ž na 
radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području 
tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: 
tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila; 

  14.  Poništenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) 
u nastavno zvanje predavač, naslovno zvanje, u znanstvenom području humanističke 
znanosti, znanstveno polje: znanost o umjetnosti, znanstvena grana: teatrologija; 

14.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u   
nastavno zvanje predavač, naslovno zvanje, u znanstvenom području 
humanističke znanosti, znanstveno polje: znanost o umjetnosti, znanstvena 
grana: teatrologija; 

15.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u 
postupku izbora doc.art. Koraljke Kovač Dugandžić u umjetničko-nastavno zvanje i 
na radno mjesto izvanrednog profesora u umjetničkom području, polje: likovne 
umjetnosti, grana: slikarstvo; 

16.   Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u 
postupku  izbora doc.art. Paulina Jazvić u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanrednog profesora u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni 
dizajn; 

17.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju uvjeta u 
postupku  izbora doc.mr.art. Jasminke Končić u umjetničko-nastavno zvanje i na 
radno mjesto izvanrednog profesora u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: 
modni dizajn;  

18.  Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora prof.art. Snježane Vego u 
umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice/trajno zvanje u 
umjetničkom području, polje: likovne umjetnosti, grana: slikarstvo; 

19.   Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja m/ž na radno   
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent u znanstvenom području 
tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna 
tehnologija, na neodređeno radno vrijeme u punom radnom vremenu; 
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20.  Prof.dr.sc. Željko Penava – suglasnost za održavanje nastave na kolegiju 
„Tehnologija materijala (tekstil)“, 30 sati predavanja (ljetni semestar) u ak.god. 
2016./2017. na II. godini preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije, Sveučilišta 
u Dubrovniku; 

 21.  Doc.dr.sc. Anita Tarbuk  - suglasnost za odlazak kao gost-profesor na Lodz 
University of Technology, Department of Material and Commodity Sciences and Textile 
Metrology, Lodz, Poljska u razdoblju od 8. svibnja do 19. svibnja 2017. godine; 

 
 22. Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončić  - suglasnost za odlazak na gostujuće predavanje 

na University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering kao rezultat projekta 
Internacionalizacija studija na Sveučilištu u Mariboru, u ljetnom semestru ak.god. 
2016./2017. i ak.god. 2017./2018. svaki po 18 sati; 

 
23. Boris Ivetić, mag.phys. – davanje suglasnosti za izvođenje nastave na Sveučilištu u 

Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Fizičkom odsjeku, Klasična 
elektrodinamika u ljetnom semestru ak.god. 2016./2017., u trajanju od 30 NS; 

 
 

24.   Imenovanje mentora asistentima:  
 

24.1. Ivi Matijević, mag.ing.techn.text. 
 24.2. Franki Žuvela Bošnjak, dipl.inž. 
24.3. Franki Karin, mag.ing.techn.text. 

 
25.  Poništenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske 

disertacije pod naslovom „Deformacije tkanina uvjetovane anizotropnošću“ („Woven 
fabric deformation as a function of anisotropy“) predloženice Snježane Brnada, 
dipl.ing. u postupku stjecanja akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru 
doktorskog studija, Klasa: 602-04/14-70/6, Urbroj: 251-68-06/1-14-5 od 28. listopada 
2014. godine; 

 
26.  Snježana Brnada, dipl.ing. - Imenovanju Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske 

disertacije pod naslovom „Deformacije tkanina uvjetovane anizotropnošću“ („Woven 
fabric deformation as a function of anisotropy“); 

 
27. Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom  

fakultetu; 
 

28.  Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akademsku 
godinu 2017./2018.; 

 
 29.  Nadopuna tematskih područja - diplomski i završni radovi za akademsku godinu 

2016./2017.; 
 

        30.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

      30.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
        30.2.  diplomskih radova stručnog studija  
        30.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
        30.4.  završnih radova stručnog studija 
        30.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
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        31.   Obavijesti 

     31.1. Obavijesti dekanice 
      31.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
     31.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
     31.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
     31.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
      31.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
        32.   Razno     
 
 
 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 20. ožujka 2017. godine. 

 
 
 

Ad 2 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće sa 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu održane 11. travnja 2017. o prihvaćanju Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta ističe da je sa sjednice Senata izostala točka raspisivanje natječaja 
za potpore. Odluci o načinu raspodjele sredstava po područjima prethodi dogovor pojedinih Vijeća 
područja koji je u tijeku.  
Dekanica Fakulteta posebno ističe da se na Senatu javno pročitalo kako pojedine sastavnice 
stoje vezano za upis radova, odnosno da na Tekstilno-tehnološkom fakultetu postoji samo 35 
Google Scholar profila, te da će na slijedećem Fakultetskom vijeću pročitati tko nije upisao radove 
na Google Scholar profilu. Dekanica Fakulteta ponovno obavještava Fakultetsko vijeće da nitko 
neće moći aplicirati za potporu tko nema Google Scholar profil.  
 
 
 
 

Ad 3 
Dekanica Fakulteta daje riječ studentu Lovri Držaiću koji obavještava Fakultetsko vijeće da će se 
Tehnologijada održati od 2. do 8. svibnja 2017. u Umagu. 
 

 

Ad 4 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je pristigla Potvrdnica Senata o izboru 
izv.prof.dr.sc. Tomislava Rolicha u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora/prvi izbor, te 
mu Fakultetsko vijeće čestita. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Odluci Matičnog odbora 
za umjetničko područje o potvrdi umjetničke komponente umjetničko-nastavnog zvanja 
izvanredni profesor za doc.art. Koraljku Kovač Dugandžić. 
 
 
 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o promjeni trećeg člana Stručnog 
povjerenstva iz razloga što se radi o izvanrednom profesoru, a u Stručnom povjerenstvu za 
podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu, članovi 
Stručnog povjerenstva moraju biti redoviti profesori.  
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Ad 5.1. 

Poništava se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za podnošenje izvješća o ispunjavanju 
kriterija izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog 
profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, na Zavodu za temeljne 
prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-
04/17-77/3, Urbroj: 251-68-16/3-17-3 od 20. ožujka 2017. godine. 
 
 

Ad 5.2. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za 
produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju iz 
znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, grana: elektronika na Zavodu za 
temeljne prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u 
sastavu: 
 

1.   Akademik Josip Pečarić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,   
       - predsjednik 

     2. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član  
3. Prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva - 

član 
 

 
Ad 6 

Doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, bira se na dužnost prodekanice za nastavu Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 24. travnja 2017. do 30. rujna 2018. 

 
Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, bira se na dužnost prodekanice za znanstveno-istraživački 
rad Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 24. travnja 2017. do 
30. rujna 2018. 

 
Izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović, razrješava se dužnosti prodekanice za nastavu Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 24. travnja 2017. godine, na osobni zahtjev.  
 
Prof.dr.sc. Tanja Pušić, razrješava se dužnosti prodekanice za znanstveno-istraživački rad 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 24. travnja 2017. godine, na 
osobni zahtjev.  
 
 
 

Ad 7 
Izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog 
profesora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje tekstilna tehnologija. 
 
 
 
 

Ad 8 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnomu zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u području tehničkih znanosti, polje: tekstilna 
tehnologija, grana: tekstilna kemija, na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu . 
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Ad 8.1. 
Pokreće se postupak izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi izbor, u području tehničkih znanosti, polje: tekstilna 
tehnologija, grana: tekstilna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor/prvi izbor, u sastavu: 
 

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

- predsjednica Povjerenstva 

2. Prof. emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 

- član Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Sandra Babić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologija - članica Povjerenstva 

 
 
 
 

Ad 9 i Ad 9.1. 
Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik, u području društvenih znanosti, polje: sociologija. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za pristupnika izv.prof.dr.sc. Žarka Paića, u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  
- predsjednik Povjerenstva 
 

2. Prof.dr.sc. Ozren Žunec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet  
- član Povjerenstva 
 

3. Prof.dr.sc. Vjeran Katunarić, Sveučilište u Zadru, Odsjek za sociologiju 
- član Povjerenstva 

 
 

 
Ad 10 i Ad 10.1. 

Pokreće se postupak izbora doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: tekstilna kemija. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za pristupnicu doc.dr.sc. Sandru Flinčec Grgac, u 
sastavu: 
 

1. Prof.emeritus dr.sc. Drago Katović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
- predsjednik Povjerenstva 
 

2. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- članica Povjerenstva 
 

3. Prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologija - članica Povjerenstva 
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Ad 11. i Ad 11.1. 

Pokreće se postupak izbora doc.dr.sc. Anite Tarbuk u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: tekstilna kemija. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za pristupnicu doc.dr.sc. Anitu Tarbuk, u sastavu: 
 

1. Prof.emerita dr.sc. Ana Marija Grancarić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet  - predsjednica Povjerenstva 
 

2. Prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- članica Povjerenstva 
 

3. Prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije - članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 12 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: tekstilna kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 

 
 
 

Ad 12.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent, u sastavu: 
 

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

2. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- članica Povjerenstva 
 

3. Izv.prof.dr.sc. Mirjana Čurlin, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet 
- članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 13 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistent, u području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu 
za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. 
 
 

 
Ad 13.1 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u suradničko 
zvanje asistent, u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  - 
predsjednica Povjerenstva 
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2. Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- članica Povjerenstva 
 

3. Prof.dr.sc. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet  
- članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 14 
Poništava se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta izbora u nastavno zvanje predavač, naslovno zvanje, u znanstvenom području 
humanističkih znanosti, znanstveno polje: znanost o umjetnosti, grana: teatrologija Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/17-77/1, Urbroj: 251-68-16-01/1-17-11 od 
23. siječnja 2017. godine. 
 

Ad 14.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno 
zvanje predavač, naslovno zvanje, u sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- predsjednica Povjerenstva 
 

2. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- član Povjerenstva 
 

3. Doc.dr.sc. Nataša Govedić, Sveučilište u Zagrebu Akademija dramskih umjetnosti 
- članica Povjerenstva 

 
 

Ad 15 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju nastavne komponente u 
postupku izbora doc.art. Koraljke Kovač Dugandžić u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto izvanredne profesorice u umjetničkom području, polje: likovna umjetnost, grana: 
slikarstvo, u sastavu: 
 

1. Red.prof.art. Snježana Vego, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - 
predsjednica Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Andrea Pavetić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet   
- članica Povjerenstva 

3. Izv.prof.art. Ksenija Turčić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti  
- članica Povjerenstva 

 
 
 
 
 

Ad 16 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju nastavne komponente u 
postupku izbora doc.art. Pauline Jazvić u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, u sastavu: 
 

1. Red.prof.art. Snježana Vego, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - 
predsjednica Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Andrea Pavetić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet   
- članica Povjerenstva 

3. Izv.prof.art. Ksenija Turčić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti  
- članica Povjerenstva 
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Ad 17 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju nastavne komponente u 
postupku izbora doc.mr.art. Jasminke Končić u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto 
izvanredne profesorice u umjetničkom području, polje: dizajn, grana: modni dizajn, u sastavu: 
 

1. Red.prof.art. Snježana Vego, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - 
predsjednica Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Andrea Pavetić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet   
- članica Povjerenstva 

3. Izv.prof.art. Ksenija Turčić, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti  
- članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 18 
Prof.art. Snježana Vego, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u 
trajnom zvanju u umjetničkom području, polje: likovna umjetnost, grana: slikarstvo, na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 19 
Dr.sc. Renata Hrženjak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području: tehničke 
znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, znanstvena grana: odjevna tehnologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 20 
Prof.dr.sc. Željku Penavi daje se suglasnost za održavanje nastave na kolegiju „Tehnologija 
materijala (tekstil)“, 30 sati predavanja (ljetni semestar) u ak.god. 2016./2017. na II. godini 
preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku.   
 
 
 
 

Ad 21 
Doc.dr.sc. Aniti Tarbuk daje se suglasnost za odlazak kao gost-profesor na Lodz University of 
Technology, Department of Material and Commodity Sciences and Textile Metrology, Lodz, 
Poljska u razdoblju od 8. svibnja do 19. svibnja 2017. godine 
 
 
 
 
 

Ad 22 
Doc.dr.sc. Katarini Nini Simončič daje se suglasnost za odlazak na gostujuće predavanje na 
University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering kao rezultat projekta Internacionalizacija 
studija na Sveučilištu u Mariboru, u ljetnom semestru ak.god. 2016./2017. i ak.god. 2017./2018. 
svaki po 18 sati. 
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Ad 23 

Mag.phys. Borisu Ivetiću daje se suglasnosti za izvođenje nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Fizičkom odsjeku, Klasična elektrodinamika u ljetnom 
semestru ak.god. 2016./2017., u trajanju od 30 NS. 
 
 
 

Ad 24 
Ad 24.1. 
Prof.dr.sc. Sandra Bischof imenuje se za mentora mag.ing.techn.text Ivi Matijević, asistentici 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih aktivnosti na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović imenuje se za mentora mag.ing.techn.text Ivi Matijević, asistentici 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje nastavnih aktivnosti na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
Ad 24.2.  
Doc.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac imenuje se za znanstvenog mentora Franki Žuvela Bošnjak, 
dipl.inž., asistentici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje 
znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 

 
24.3.  
Doc.dr.sc. Irena Šabarić imenuje se za mentora Franki Karin, mag.ing.techn.text. asistentici 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, za ocjenjivanje znanstvenih i nastavnih 
aktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 
 

Ad 25 
Poništava se Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske 
disertacije pod naslovom „Deformacije tkanina uvjetovane anizotropnošću“ („Woven fabric 
deformation as a function of anisotropy“) predloženice Snježane Brnada, dipl.ing. u postupku 
stjecanja akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru doktorskog studija, Klasa: 602-04/14-
70/6,  Urbroj: 251-68-06/1-14-5 od 28. listopada 2014.g. 
 
 
 

Ad 26 
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije Snježane Brnada, dipl.inž. u 
sastavu : 

 
1. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- predsjednik Povjerenstva 
2.  Prof.dr.sc. Željko Šomođi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 

– član Povjerenstva 
3.  Izv.prof.dr.sc. Polona Dobnik Dubrovski, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo 

- članica Povjerenstva 
 

 
 

Ad 27 
Prihvaća se Pravilnik o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu.  
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Ad 28 

Prihvaća se i donosi Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
akademsku godinu 2017./2018. 
 
 
 

Ad 29 
Prihvaća se nadopuna tematskih područja za diplomske i završne radove Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 
 
 
 

Ad 30 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 
 
 
 

Ad 31 
 

31.1. Obavijesti Dekanice  
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je zaprimljena službene Potvrda 
Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom se potvrđuje da Tekstilno-tehnološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu ispunjava uvjete za obavljanje dijela djelatnosti koji se odnosi na izvođenje 
studijskih programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće da je uputila zamolbu predstavnici 
studenata Ivani Bonić da dostavi Zapisnik sa sastanka vezan za odabir studenata u Fakultetsko 
vijeće, međutim Zapisnik sa sastanka još nije zaprimljen, te moli da ga se obavezno dostavi. 
Dekanica otvara raspravu vezano za primjedbe na Obrazac za prijavu završnog i diplomskog 
rada, te daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja daje primjedbu na Obrazac vezano za broj 
mentorstva, te predlaže da se stavi u Obrazac koja je to prijava mentorstva u akademskoj godini.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Liviu Racanéu koji moli za fleksibilnost vezano za 
temu završnog rada jer neki puta iz naslovu nije vidljivo da je tema vezana za tekstil.  
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Željko Kneziću koji postavlja upit da li su teme vezane za 
mentora ili za studenta u odnosu na Zavod. Izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović pojašnjava da je u 
novom Obrascu vidljivo na koga se odnosi. 
Dekanice Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja moli pojašnjenje vezano 
za objavu diplomskog rada, te smatra da bi odobrenje trebao dati i mentor uz napomenu da li se 
diplomski rad može odmah objaviti ili je potrebno sačekati dok se ne završi projekt ili ono sa čime 
je mentor ograničen.  
Dekanica daje riječ tajnici gđi Sanji Miletić, dipl.iur. koja informira Fakultetsko vijeće da se prilikom 
izrade Izjave usporedila Izjava sa drugim sastavnicama i utvrđeno je da su Izjave iste. Izjavu 
potpisuje student. Nadalje napominje, da se postojeća pravila mogu uz dogovor i promijeniti.  
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da prihvati prijedlog Obrasca, te Fakultetsko 
vijeće jednoglasno donosi  
 

Z a k l j u č a k 
 
 
Prihvaća se Obrazac za prijavu završnog i diplomskog rada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 
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31.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta  
 
Prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović obavještava Fakultetsko vijeće da je 
izrađen novi obrazac za prijavu završnog i diplomskog rada u kojem je dodan kratak opis teme. 
Isto tako uvršteno je u Obrazac da je predstojnik Zavoda suglasan sa temom, odnosno da je 
naslov teme, kratak opis teme te prijedlog povjerenstva za ocjenu i obranu prošao raspravu na 
Zavodu/zavodskom sastanku, što Predstojnik potvrđuje svojim potpisom.  
Nadalje, prodekanica za nastavu moli Fakultetsko vijeće da se popune Ankete vezane za 
zadovoljstvo/nezadovoljstvo radnom Uprave, dekanatom i profesorima.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad prof.dr.sc. Tanji Pušić 
koja obavještava Fakultetsko vijeće da je na mrežnim stranicama Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
pod „Dokumente“ otvorena nova mapa „Izbori u zvanja“ u kojem se nalaze svi dokumenti vezani 
za izbore u zvanja, te obzirom da ima dosta promjena moli sve koji idu u izbore u zvanja, da 
prouče novosti vezano za isto. 
 
Nadalje, prof.dr.sc. Tanja Pušić obavještava Fakultetsko vijeće o rokovima vezanim za Natječaj 
za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2016./2017., te da iste mogu pogledati na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
Isto tako, izvještava o popularizaciji znanosti ističući Dan otvorenih vrata  - popularizacija STEM 
područja, u uredu Predsjednice Republike Hrvatske Kolindre Grabar Kitarović koji je održan 1. 
travnja 2017.g. Prof.dr.sc. Tanja Pušić zahvaljuje prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu koji je predstavio 
svoje izume i inovacije nastale u Laboratoriju za procesne parametre na našem Fakultetu.  
Nadalje, prodekanica za znanstveno-istraživački rad najavljuje Festival znanosti koji će se održati 
od 24. do 29. travnja 2017.g., te moli da se posjeti Tehnički muzej i da se podrže naše aktivnosti. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međunarodnu i međufakultetsku suradnju 
izv.prof.art. Andrei Pavetić koja obavještava Fakultetsko vijeće da je potpisan Ugovor o suradnji 
u nastavi s Akademijom dramske umjetnosti i Erasmus+ ugovor s Accademia Della Moda – Italian 
University of Arts and Design, što je značajno za naš Fakultet jer se otvaraju nove mogućnosti 
odlaznih i dolaznih mobilnosti za sve studente i profesore koji su povezani s modnim dizajnom. 
Za odlazne mobilnosti traži se razina talijanskog jezika B2.  
Prodekanica za međunarodnu i međufakultetsku suradnju informira Fakultetsko vijeće da je Iva 
Matijević u sklopu CEEPUS razmjene boravila na  Univerzi v Mariboru Fakulteti za strojništvo u 
trajanju od mjesec dana u svrhu rada na doktoratu.  Isto tako, obavještava Fakultetsko vijeće da 
je Petra Krpan u sklopu CEEPUS razmjene trenutno na Fakultetu u Banja Luci u svrhu održavanja 
nastave. Nadalje, obavještava da je kod nas na dvotjednom boravku profesorica Elena Fajt s 
Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane. Kao gost profesor održava nastavu za studente 
diplomskog studija smjera Modni dizajn. Na kraju je najavila dolazak 4 studenata i jedne 
nastavnice s Univerze v Mariboru Fakultete za strojništvo koji će kod nas boraviti od 11.-13. 
svibnja. 
 
 
 
 
31.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Vesni Mariji Potočić Matković predstojnici Zavoda za 
projektiranje i menadžment tekstila koja obavještava Fakultetsko vijeće, vezano za sigurnost rada 
u dvije prostorije B-004 i B-006, da se na stropu pojavila pukotina širine cijelog stropa, te ista visi. 
Moli hitnu procjenu da li se u istima nastava može održavati ili ne može. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je gosp. Branko Hlupić kao Voditelj 
tehničke službe zadužen za uvid i pismeno izvješće vezano za upit predstojnice Zavoda Vesne 
Marije Potočić Matković. Na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 30 je u 2013.g. izrađena 
konstruktorska ekspertiza građevine, te ocjena aktualnog stanja konstrukcije s prijedlozima za 
daljnji tretman. Izvršit će se uvid kolika su odstupanja u odnosu na stanje iz 2013. godine.te se 
čeka očitovanje gosp. Branka Hlupića koji je ujedno i član Odbora zaštite na radu.  
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31.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
31.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
31.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 

Ad 32 
R a z n o 

 
Daljnjih obavijesti nije bilo. 
 
 
Dekanica Fakulteta proglašava 7. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća završenom. 
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 40 minuta. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                                 Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                                 Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


