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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA:  602-04/14-77-7 
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a 
   
Zagreb, 11. rujna 2017. 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

11. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 11. rujna 2017. godine, u predavaonici A-
316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom 
u 9:00 sati. 
 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 46 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Jednoglasno se prihvaća slijedeći 

 
Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 12. lipnja 2017. 
godine; 

2. Zapisnik 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 26. lipnja 2017. 
godine; 

3. Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 17. srpnja 2017. 
godine; 

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

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

6. Odluka o visini školarine za izvanredni stručni studij Obućarske tehnologije Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

7. Dopuna Oduke o studentskim naknadama za akad.god. 2016./2017.  
Klasa: 602-04/16-77/8, Urbroj: 251-68-06/3-16-62 od 19. rujna 2016.g.; 

8. Stavljanje van snage Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) 
na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u Interdisciplinarnom 
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području znanosti (izborna polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i 
urbanizam), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu,  
Klasa: 602-04/17-77-6, Urbroj: 251-68-06/3-17-5 od 17. srpnja 2017.g.;  

9. Poništenje Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
nastavnom zvanju viši predavač, u Interdisciplinarnom području znanosti (izborna 
polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam), na neodređeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu objavljenog na internetskim stranicama Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 22. srpnja 2017.g., u Narodnim novinama br. 
72/2017 26. srpnja 2017.g. , u Dnevnom listu „24 sata“ 25. srpnja 2017.g., te na 
službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora 
21. srpnja 2017.g. 

10. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste  u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničkih 
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 

 
10.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) 

na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, 
grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu; 

 
11. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno 

zvanje predavač, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: 
Filologija, grana: Anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

 
 11.1.    Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) 

na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavač, u znanstvenom 
području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: Filologija, grana: 
Anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

 
12. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u 

znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora/prvi izbor, u području tehničkih 
znanosti, polje: tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija;  
 

13. 5. Izmjena i 4. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2017.godinu; 

 
14. Prijedlog člana ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za izbor 

u Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu; 
 

15. Prijedlog člana i zamjenika člana ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za izbor u Vijeće umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu;  

 
       16.   Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

      16.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
       16.2.  diplomskih radova stručnog studija  
       16.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
       16.4.  završnih radova stručnog studija 
       16.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
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       17.    Obavijesti 

    17.1. Obavijesti dekanice 
     17.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    17.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    17.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    17.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
     17.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
         18.    Razno     

 

 
 
 
 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 12. lipnja 2017. 
godine. 
 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 26. lipnja 2017. godine. 
 
 
 

Ad 3 
Prihvaća se Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 17. srpnja 2017. godine. 
 
 
Obzirom da je došlo do tehničke omaške prilikom glasovanja za donošenje Statuta donosi se  
Odluka kojom se stavlja van snage Odluka o donošenju Statuta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/17-77/6, Urbroj: 251-68-06/3-17-19 od 17. srpnja 2017.g., 
donijeta na 10. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta dana 17. srpnja 2017.g. 
 
 
 

Ad 4 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata koji moli u ime studenata i u svoje osobno 
ime da se odobri dekanski rok za polaganje predmeta koji su najproblematičniji. 
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće da ima oko 100-tinjak studenata koji još imaju 
jedan ispit i završni rad. Nadalje, napominje da je njen osobni stav da se donese Odluka o 
dodatnom roku, te je na prodekanskom kolegiju donijeta odluka da na dodatnom roku jedan 
student polaže jedan ispit. 
Dekanica daje prijedlog na glasovanje, te je na temelju glasovanja donijeta Odluka: „Prihvaća 
se izvanredni rok koji će biti održan u ponedjeljak 18. rujna 2017.g. s početkom u 9 sati“. 
Nakon pismenog dijela ispita, za kolegije koji će imati mali broj prijavljenih kandidata, održat će 
se i usmeni dio ispita. Za kolegije s prijavljenim velikim brojem kandidata, termini usmenog dijela 
ispita bit će oglašeni naknadno tj. studenti će dobiti informaciju na pismenom dijelu ispita. 
Studenti mogu prijaviti i pristupiti samo jednom ispitu. Prijave su moguće samo preko Studomata 
zaključno do četvrtka 14. rujna 2017. godine do 23:59. Naknadne prijave od strane 
predmetnih nastavnika, djelatnica Studentske referade ili ISVU koordinatora neće biti moguće. 
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Ad 5 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristiglim Potvrdnicama Vijeća umjetničkog 
područja o izboru doc.mr.art. Jasminke Končić, doc.art. Koraljke Kovač Dugandžić i  doc.art. 
Pauline Jazvić u izvanredne profesorice, te im uručuje iste. Fakultetsko vijeće im čestita na 
izboru. Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava o pristiglim Odlukama Matičnog odbora za 
područje tehničkih znanosti o izboru izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice i doc.dr.sc. Ivane Schwarz u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice. Fakultetsko vijeće im čestita na izboru. 
 

Ad 6 
Prihvaća se i donosi Odluka o visini školarine za izvanredni stručni studij Obućarske tehnologije 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 

Ad 7 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata koji predlaže da se ova dopuna primjenjuje 
u slijedećoj akademskoj godini. Prijedlog je usvojen, te će Odluka biti donošena u slijedećoj 
akademskoj godini odnosno za akad.god. 2017./2018. 
 
 
 
 

Ad 8 
Stavlja se van snage Odluke o raspisivanju Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u Interdisciplinarnom području znanosti 
(izborna polja 6.05. povijest umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam), na neodređeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu, Klasa: 602-04/17-77-6, Urbroj: 251-68-06/3-17-5 od 17. srpnja 
2017.g.;  
 

 
 

Ad 9 
Poništava se Natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom 
zvanju viši predavač, u Interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja 6.05. povijest 
umjetnosti i 2.01. arhitektura i urbanizam), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
objavljenog na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
22. srpnja 2017.g., u Narodnim novinama br. 73/2017 26. srpnja 2017.g. , u Dnevnom listu „24 
sata“ 25. srpnja 2017.g., te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog 
istraživačkog prostora 21. srpnja 2017.g. 
 
 
 

Ad 10 
Raspisuje se javni natječaj izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: 
Tekstilna tehnologija, grana odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu. 
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10.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; Prof.dr.sc. 
Zvonko Dragčević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - član Povjerenstva i 
Prof.dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - 
članica Povjerenstva. 
 

Ad 11 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno 
zvanje predavač, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: Filologija, 
grana: anglistika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 
 

Ad 11.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno 
zvanje predavač, u sastavu: Antonia Treselj, predavač, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič, Sveučilište 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i Nađa Dešpalj, viši predavač, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - članica Povjerenstva. 
 
 
 

Ad 12 
Dr.sc. Branka Vojnović, izv.prof. Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, izabire 
se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice - prvi izbor u području 
tehničkih znanosti, polje: tekstilna tehnologija, grana: tekstilna kemija, na neodređeno vrijeme, 
u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 
 

Ad 13 

Prihvaća se 5. izmjena i 4. dopuna Plana nabave za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 14 
Izv.prof.dr.sc. Mario Cetina predlaže se ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za izbor člana u Vijeće prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 15 
Doc.art. Helena Schultheis Edgeler predlaže se ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za izbor člana u Vijeće umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. 
Izv.prof.art. Jasminka Končić predlaže se ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za izbor zamjenice člana u Vijeće umjetničkog područja Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 

Ad 16 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 
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Ad 17 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja informira Fakultetsko vijeće 
umjesto prodekanice za nastavu o broju upisanih studenata na ljetnom roku i to: na TTI 25 
studenata, na IDTO 3 studenta, na TMD 44 studenta, te u Varaždinu na TTI 1 student; na 
jesenskom roku od 33 prijavljenih studenata na IDTO je 4 studenta prošlo razredbeni, na TMD 
je prošlo 25 razredbeni i u Varaždinu na dizajnu obuće 1 student je prošao razredbeni. 
Nadalje, prodekanica za nastavu moli da se pridržava termina dogovorenih sa referadom 
vezano za obrane završnih diplomskih radova. Isto tako, napominje da je početak nastave 9. 
listopad 2017.g. Upisi u više godine studija počinju u ponedjeljak 18. rujna 2017. i trajat će do 
8. listopada 2017.g. Također moli nastavnike, da sve položene predmete unesu u ISVU sustav 
kako bi se olakšali upisi u više godine. 
Nakon provedenog glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća, Fakultetsko vijeće donosi 
Odluku: „Prihvaća se prijedlog provedbe III. razredbenog roka za upis studenata u I. godinu 
preddiplomskih sveučilišnih, te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu“. 
Dekanica Fakulteta, zamoljena od prodekanice za međunarodnu i međufakultetsku suradnju 
izv.prof.dr.sc. Andree Pavetić, podsjeća Fakultetsko vijeće da se redovito upisuje međunarodna 
suradnja.   
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće u ime prof.dr.sc. Tanje Pušić da će se Dan 
TSRC-a održati 20. rujna 2017.g. u Tehničkom muzeju, te se naš fakultet ove godine predstavlja 
kroz temu STEM POTENCIJALI TEKSTILNO-TEHNOLOŠKOG FAKULTETA. 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Slavici Bogović koja informira Fakultetsko vijeće o 
aktiviranju 90 kolegija koji su otvoreni ove godine, što je u odnosu na prošlu godinu 20-tak više, 
te se trenutno mogu otvarati novi kolegiji koji se automatski aktiviraju za slijedeću akademsku 
godinu. Nadalje napominje, da je otvorena Zbornica Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te 
prikazom na projekcijskom platnu pojašnjava izgled stranice.  
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12 sati. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                            Dekanica 
 
    Vlasta Horvat, v.r.                                                                          Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


