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Z A P I S N I K 
 
 

7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 15. travnja 2019. godine, u predavaonici 
B-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 vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 39   
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. Naknadno su se radu sjednice priključila još  četiri člana Fakultetskog vijeća, ispričavši 
se za nedolazak na vrijeme, pa je Fakultetsko vijeće otpočelo s radom s 43 nazočna člana. 
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se s predloženog dnevnog reda za 
današnju sjednicu Fakultetskog vijeća skine točka 3. „Zapisnik 6. redovite sjednice 
Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine“ iz razloga što isti nije na vrijeme pripremljen pa 
zbog te činjenice nije niti mogao biti na vrijeme objavljen na internetskoj stranici Fakulteta 
zajedno s ostalim materijalima za sjednicu. Isti će biti uvršten na dnevni red sjednice 
Fakultetskog vijeća,  u mjesecu svibnju 2019.g., kao i Zapisnik 2. izvanredne sjednice 
Fakultetskog vijeća koja je održana u veljači 2019.g.  

Nadalje, Dekanica Fakulteta predlaže da se na dnevni red sjednice uvrste točke koje nisu u 
prijedlogu dnevnog reda, i to: 

Iza točke 19. dnevnog reda, uvrštava se točka  

 Kristina Maršić, dipl.oec., predavačica – davanje suglasnosti za  odlazak na PhD 
studies, International Economic Relations Eisenstadt u sklopu CEEPUS programa, u 
vremenu od 1. do 31. svibnja 2019. godine 

Uvrštavanjem točke 19. u prijedlog dnevnog reda, točke 20. do 23. postaju točke 19. do 22. 
prijedloga dnevnog reda sjednice a 

iza točke 23. dnevnog rada, uvrštava se točka  

 Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za poslijediplomski sveučilišni studij 
Tekstilna znanost i tehnologija za ak.god. 2018./2019. 

Uvrštavanjem prethodne točke u prijedlog dnevnog reda sjednice, točke 24. do 27. postaju 
točke 23. do 26. prijedloga dnevnog reda. 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja moli da se sa Dnevnog reda koji 
je naznačen  u pozivu za sjednicu skinu točke: 



 

12. Izmjena Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (Tekstil Science 
Research Centre – TSRC) 

 
13. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za 

tekstil (TSRC) na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-
04/14-70/1, URBROJ: 251-68-02/1-14-22 od 16. lipnja 2014.g. 

 
13.1.  Imenovanje članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) na 

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

Nadalje, prof.dr.sc. Sandra Bischof napominje da za naprijed predložene točke dnevnog reda 
članovi Fakultetskog vijeća nisu dobili materijale, te da obzirom na tu činjenicu nema svrhe o 
istima na današnjoj sjednici Fakultetskog vijeća i raspravljati. Naime, Pravilnik o radu 
Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (Tekstil Science Research Centre – TSRC) nije 
usklađen sa Statutom, a u materijalima koji je pripremljen za sjednicu Fakultetskog vijeća nisu 
objavljene izmjene i dopune istog Pravilnika. 

Dekanica Fakulteta ne prihvaća prijedlog prof.dr.sc. Sandre Bischof iz razloga što se o 
konkretnim stvarima vezanim za TSRC raspravljalo više puta od studenog 2018.g. Nadalje, 
napominje da nije logična činjenica da zato što drugi Pravilnici nisu usklađeni sa Statutom ne 
treba sa Statutom uskladiti i ovaj Pravilnik. Posebno ističe, da je kod Pravilnika o radu TSRC-a  
riječ o statutarnim prilagodbama Pravilnika o kojima je već govorila i tumačila članovima 
Fakultetskog vijeća na sjednici u mjesecu studenome 2018. godine. Isto tako napominje, da je 
u tijeku izrada internog Pravilnika o raspodjeli vlastitih sredstava i Pravilnika o radu CTD-a koji 
je usko vezan za rad TSRC-a. U izradi naprijed navedenih Pravilnika sudjeluje povjerenstvo, a 
izv.prof.dr.sc. Ivan Novak kao i prodekanica za poslovanje doc.dr.sc. Slavica Bogović 
intenzivno rade na istima, te će naprijed navedeni Pravilnici biti pripremljeni za sjednicu 
Fakultetskog vijeća koja će se održati u mjesecu svibnju.  

Vezano za točku 13. Dekanica Fakulteta napominje da je prof.dr.sc. Sandra Bischof poslala 
dopis u kojem je naveden prijedlog članova Vijeća TSRC-a. Također, Dekanica Fakulteta 
obavještava prisutne članove Fakultetskog vijeća da će ona u ime Uprave, dati nešto 
izmijenjen prijedlog članova Vijeća TSRC-a, tzv. Prijedlog II. te da će iste dati na glasovanje. 
Smatra da tu ne treba stvari odugovlačiti. 

Dekanica Fakulteta daje na usvajanje prijedlog dnevnog reda sjednice s predloženim 
izmjenama i dopunama. 

Temeljem glasovanja 41 prisutnog člana sjednici Fakultetskog vijeća predloženi dnevni red 
sjednice s predloženim izmjenama i dopunama nije usvojen.  

Temeljem članka 15. stavak 1. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Dekanica Fakulteta daje 
na usvajanje prijedlog dnevnog reda koji je članovima Fakultetskog vijeća bio naznačen u 
pozivu za sjednicu. 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja predlaže da se prihvati skidanje 
točaka 12. i 13. s dnevnog reda sjednice kako bi dnevni red sjednice bio usvojen. 

Dekanica Fakulteta ponovno napominje da ne može prihvatiti prijedlog prof.dr.sc. Sandre 
Bischof, te smatra da je dovoljno puta članovima Fakultetskog vijeća elaborirala zašto se taj 
prijedlog ne može prihvatiti. Nadalje, obrazlaže da je ne osnivanjem Vijeća TSRC-a njegov rad 
usporen, te posebno ističe da u radu moramo poštivati statutarne odredbe i važeće pravne 
propise, te ne vidi razloga zašto se o točkama 12. i 13. ne bi moglo raspravljati i odlučivati na 
današnjoj sjednici Fakultetskog vijeća. Pravilnik TSRC-a nije u skladu sa Statutom u onom 
segmentu koji se odnosi na vrijeme imenovanja voditelja i zamjenika voditelja TSRC-a. Isto je 
obrazložila činjenicom da su voditelj i zamjenik voditelja TSRC-a temeljem Odluke 
Fakultetskog vijeća kojom su imenovani, imenovani na  mandat od četiri godine, a prema 



 

Statutu Fakulteta članove stalnih stručnih tijela Fakultetsko vijeće imenuje na rok od dvije 
godine. Izuzetak je Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.  

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji smatra da je Pravilnik TSRC-a 
povezan sa radom CTD-a i općenito sa suradnjom s gospodarstvom, te smatra da je dobro da 
se o tome malo više raspravlja. 

Dekanica Fakulteta napominje da se već na nekoliko sjednica Fakultetskog vijeća raspravljalo 
o ovoj temi, te da je smatrala da nema potrebe staviti materijale na Merlin, budući da su 
korekcije Pravilnika tehničke prirode, odnosno da se radi o  usklađivanju s člankom 21. 
stavkom 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

Dekanica Fakulteta napominje, da prema Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća, o usvajanju 
prijedloga dnevnog reda sjednice te predloženim izmjenama i dopunama članovi Fakultetskog 
vijeća odlučuju bez rasprave javnim glasovanjem.  

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja napominje da ovo nije jedini 
pravni akt koji se treba uskladiti sa Statutom, te obzirom da je ovo prvi akt koji se usklađuje sa 
Statutom Dekanici Fakulteta u svezi s istim postavlja posebno pitanje: „Zašto materijali nisu 
dobiveni u Merlinu?“ , kako bi se o istome pravnom aktu moglo raspravljati i odlučivati na 
sjednici. 

Dekanica Fakulteta ponovno napominje da se radi o korekcijama koje su tehničke prirode. 
Ostali Pravilnici nisu vezani uz ove točke Dnevnog reda. 

Dekanica Fakulteta daje riječ tajnici gđi Sanji Miletić, mag.iur. koja napominje da prema 
Poslovniku o radu Fakultetskog vijeća dnevni red sjednice usvajaju članovi Fakultetskog vijeća 
na temelju prijedloga dnevnog reda koji je naznačen u pozivu za sjednicu, odnosno za dnevni 
red koji predloži Dekanica te da o usvajanju prijedloga dnevnog reda sjednice te predloženim 
izmjenama i dopunama članovi Fakultetskog vijeća odlučuju bez rasprave javnim 
glasovanjem. Sukladno naprijed navedenom, kada predloženi dnevni red sjednice s 
predloženim izmjenama i dopunama nije usvojen, raspravu dalje nije niti trebalo voditi.  

Obzirom da dnevni red kojeg je predložila dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović nije 
usvojen, moli da se pređe na usvajanje prijedloga dnevnog reda koji je članovima Fakultetskog 
vijeća bio naznačen u pozivu za sjednicu. 

Dekanica Fakulteta daje na glasovanje prijedlog dnevnog reda koji je na Merlinu, odnosno bez 
predloženih izmjena i dopuna. 

Po utvrđivanju rezultata glasovanja Dekanica je objavila da prijedlog dnevnog reda koji je 
naznačen u pozivu za  sjednicu nije usvojen te da se sjednica Fakultetskog vijeća odgađa. 

Slijedeća sjednica Fakultetskog vijeća biti će zakazana pismenim putem. 
     
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 9 sati i 44 minuta. 
 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


