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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/19-01/86 
URBROJ: 251-68-02-02/1-19-2a 
Zagreb, 19. lipnja 2019. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 17. lipnja 2019. godine, u predavaonici B-
316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s 
početkom u 9:00 sati. 
 
 
10. redovita sjednica Fakultetskog vijeća je započela u 09:00. 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeće s 
novom voditeljicom Fakultetskog vijeća Renatom Budanec, mag. iur. 
Dekanica Fakulteta pozdravlja pozvanu prof. emeritu dr. sc. Anu Mariju Grancarić. 
 
Dekanica Fakulteta koristi priliku naglasiti da se, s obzirom na veliki broj sastanaka koji se 
održavaju na dnevnoj bazi, materijali dostavljaju na vrijeme. Vezano uz interni protokol, o 
kojem će kasnije biti riječi, dekanica Fakulteta napominje kako je na dekanskom kolegiju 
posebno apelirala na predstojnike Zavoda, koji vode kadrovsku politiku Zavoda, da na vrijeme 
putem pisanih dopisa zatraže suglasnost prema Rektoratu, budući da postupak počinje od 
dobivanja suglasnosti. Navedeni dopis nužno je potreban budući da je prilog zahtjevu za 
suglasnost prema Rektoratu. Dekanica još jednom javno naglašava i moli članove Vijeća i 
predstojnike Zavoda da godinu dana prije počnu voditi brigu o kadrovima unutar njihovih 
Zavoda. 
Na upit izv. prof. dr. sc. Anite Tarbuk kada treba dostaviti materijale za sljedeću sjednicu 
Fakultetskog vijeća zakazanu za 08. srpnja 2019. godine, dekanica Fakulteta odgovara da je 
rok za predaju materijala 24. lipnja 2019. godine. 
Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće s popisom ispričanih članova.  
 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je na sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 
48   članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica 
može održati. Naknadno je došlo još 2 člana Fakultetskog vijeća.  
Dekanica Fakulteta predlaže izmjenu Dnevnog reda na sljedeći način: dodaje se točka 6  
„Prijedlog kandidature prof. dr. sc. Sandre Bischof na natječaj za dodjelu godišnje Nagradu 
Fran Bošnjaković za 2019.g.“  
Uvrštavanjem točke 6 u prijedlog Dnevnog reda, točke 6 do 12 postaju točke 7 do 13 
prijedloga Dnevnog reda sjednice. Točka 13 prijedloga Dnevnog reda „4. Izmjena i 3. Dopuna 
Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2019. godinu“ se skida 
sa prijedloga Dnevnog reda. 
 
Dekanica Fakulteta daje novi prijedlog Dnevnog reda na glasovanje.  
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći 
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Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 11. veljače 2019. godine  

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
350. ak.god. (2018./2019.)  održane 11. lipnja 2019. godine 

 
3. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
 

 5.    Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta 

 6.  Prijedlog kandidature prof. dr. sc. Sandre Bischof na natječaj za dodjelu godišnje 
Nagradu Fran Bošnjaković za 2019.g. 

7.  Pokretanje postupka izbora dr. sc. Daniela Domovića, poslijedoktoranda u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Računarstvo 

7.1.  Imenovanje člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za postupak izbora dr. sc. Daniela Domovića, 
poslijedoktoranda, u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Računarstvo 

8.  Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za ak.god. 
2019./2020. i 2020./2021. za prof. dr. sc. Željka Šomođija, redovitog profesora u 
trajnom zvanju 

9. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora doc. dr. sc. Slavica Bogović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

   10.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom 
zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
tekstilnu kemiju i ekologiju 

  11. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, 
u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Temeljne tehničke 
znanosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za temeljne 
prirodne i tehničke znanosti 

  12. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent, 
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

   13.  Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta 
radi održavanja nastave kao sunositelj kolegija „Finishing od Textilies“ na University of 
Lyon, ITECH, Lyon, Francuska u ak.god. 2019./2020. koja će se odvijati u tri zasebna 
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tjedna: 11-15.11.2019., te u dva puta po tjedan dana (veljača i travanj 2020.) u trajanju 
od 56 sati 

    14.   Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:   
 

14.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  
14.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
14.3. završnih radova preddiplomskih stručnih studija 

 
    15.    Obavijesti 

            15.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            15.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            15.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            15.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
  
    16.     Razno     
 
 
 

Ad 1 
 

Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 11. veljače 2019. godine 

Prihvaća se Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 11. veljače 2019. godine. 

 

Ad 2 
 

Obavijesti Dekanice Fakulteta s 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. 
ak.god. (2018./2019.)  održane 11. lipnja 2019. godine 

 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici izv. prof. dr. dr. sc. Ivi Rezić koja je prisustvovala 11. 
redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, a koja je održana 11. lipnja 2019. godine. Izv. 
prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da programski ugovori i 
odluka o financiranju još nisu potpisani, te da je Sveučilište u Zagrebu dobilo manje od 40% 
sredstava. Zbog trenutne teške situacije rektor, prof. dr. sc. Damir Boras je uputio dopis Vladi i 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske kojim upozorava na nastalu situaciju. 
Rektor prof. dr. sc. Damir Boras je također napomenuo da ukoliko će biti potpora da će ih se 
morati realizirati unutar 2 do 3 mjeseca. Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je napomenula da će 
žurno postupanje utjecati na kvalitetu znanstvenog rada, te da će kroz sljedeće razdoblje od 1 
do 2 mjeseca možda pristići nešto od sredstava.  
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je obavijestila članove Fakultetskog vijeća o uvedenoj novini 
putem koje je dozvoljeno pokretanje postupka za nominaciju za profesore emerituse 5 mjeseci 
prije roka. 
Dekanica Fakulteta se nadovezala na iznesenu obavijest izv. prof. dr. dr. sc. Ive Rezić, te 
napomenula da zbog zaostataka u isplatama akontacijskih rata za školarinu (jedna rata u 
zakašnjenju, koja iznosi u prosjeku 400.000 kn) i nepotpisanih programskih ugovora fakultet 
ne može dobivati niti minimalna sredstva za istraživački rad. Zbog navedenog prisiljeni smo 
čekati pozitivan pomak u navedenoj problematici. 
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Ad 3 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da su zaprimljene odluke 
Matičnog odbora za tehničko područje o izborima u znanstvena zvanja za sljedeće djelatnike: 
izv. prof. dr. sc. Slavenku Petrak u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, za izv. prof. dr. 
sc. Martiniu Iru Glogar u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice te za izv. prof. dr. sc. Sanju 
Ercegović Ražić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice. Navedene odluke biti će 
priložena uz ostale materijale. 
Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da je zaprimljena odluka sa 
sjednice Senata od svibnja 2019. godine, kojom se Zorani Kovačević, studentici doktorskog 
studija Tekstilna znanost i tehnologija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
zbog prelaska na skandinavski model studiranja odobrava sljedeća tema na engleskom jeziku: 
„Development of advanced polylactide nanobiocomposites reinforced with spartium junceum 
L.Fibres“, odnosno „Razvoj naprednih nanobiokompozita izrađenih od polilaktidnog polimera 
ojačanog vlaknima brnistre“. Dekanica napominje da je sjednica Vijeća doktorskog studija 
održana 10. lipnja 2019. godine, te da će se održati još jedna sjednica Vijeća doktorskog 
studija nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Na navedenoj sjednici se raspravljalo o 
doktorandici Zorani Kovačević čiji zahtjev za prijelaz na skandinavski model nije prošao Vijeće 
doktorskog studija. Dekanica Fakulteta je nakon savjetovanja sa sadašnjim i prethodnim 
voditeljem Vijeća doktorskog studija, te nakon pregleda personalnog dosjea doktorandice 
Kovačević utvrdila da je preskakanje institucija sastavnice kao način rada neprihvatljiv, stoga 
će nakon uvida u radove Vijeće doktorskog studija donijeti svoju odluku na sljedećoj sjednici 
koja će se održati 17. lipnja 2019. godine. Uvjet za prelazak na skandinavski model je da 
doktorandica ima najmanje 3 kategorizirana rada u kojima je doktorandica prvi autor, koja 
pokazuju da je doktorandica aktivno i eksperimentalno, ali i u pisanju sudjelovala u 
objavljivanju radova. Dekanica Fakulteta napominje da ne bi otvarala raspravu po navedenoj 
problematici, te ističe slučaj doktorandice Kovačević kao modelni primjer da se takvi slučajevi 
ne ponavljaju u budućnosti. Dekanica Fakulteta napominje da su stručnjaci na sastavnici iz 
područja tekstilne znanosti i tehnologije, u Republici Hrvatskoj, najkompetentniji u odlučivanju 
da li neka tematika iz navedenog područja može biti izučavana putem skandinavskog modela. 
Dekanica Fakulteta podsjeća da se naša sastavnica do sada susrela samo sa jednim slučajem 
doktoriranja po skandinavskom modelu, a to je slučaj  prodekanice doc. dr. sc. Schwarz. 
Dekanica Fakulteta daje kratku riječ prof. dr. sc. Sandri Bischof.  
Prof. dr. sc. Sandra Bischof obavještava članove Fakultetskog vijeća da nije bila u mogućnosti 
prisustvovati zadnjem sastanku Vijeća doktorskog studija, za što je uredno podnijela ispriku, te 
ističe da pozivanje njezine doktorandice na individualne konzultacije kod dekanice kao i na 
sjednicu Vijeća doktorskog studija nije procedura. Prof. dr. sc. Sandra Bischof ističe da je 
problem ovog slučaja činjenica da procedura prijave na skandinavski model na Sveučilištu u 
Zagrebu nije često zastupljena, zbog čega je prof. dr. sc. Sandra Bischof kontaktirala 
voditeljicu prof. dr. sc. Vesnu Tomašić i prorektoricu za prostorni razvoj i sustav kontrole 
kvalitete prof. dr. sc. Mirjanu Hruškar, od kojih je zaprimila informaciju da u skladu s 
dosadašnjim pravilima kandidat nije dužan prijaviti promjenu modela studiranja, odnosno 
prijaviti skandinavski model. Prof. dr. sc. Sandra Bischof ističe da doktorandi na našoj 
sastavnici koji imaju prijavljene doktorate na engleskom jeziku imaju mogućnost izbora 
skandinavskog modela, te da procedura nije prekršena. Budući da procedura nije postavljena, 
Sveučilište u Zagrebu je odlučilo uzeti naš model, odnosno slučaj doktorandice Kovačević kao 
ogledni primjerak. Jedina propisana obveza u slučajevima prijelaza na skandinavski model je 
prošireni sažetak na 10 stranica i 30 stranica rasprave na engleskom jeziku. 
Dekanica Fakulteta ističe da se ne slaže s mišljenjem prof. dr. sc. Sandre Bischof, kao i sa 
svima ostalima koji dijele isto mišljenje kao i prof. dr. sc. Sandra Bischof, te napominje da 
činjenica da na Sveučilištu u Zagrebu nije postavljena procedura ne znači da je moguće 
zaobići proceduru koja je postavljena na sastavnici. Dekanica Fakulteta napominje da je 
Vijeće doktorskog studija jedno od najkompetentnijih tijela na sastavnici, te koje kao takvo ima 
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pravo i mora odlučivati o doktorskim studijima naše sastavnice. Dekanica Fakulteta ističe da 
će se, ukoliko bude potrebe, izmijenjenim Pravilnikom o doktorskim studijima regulirati i ovakvi 
slučajevi. 
 

Ad 4 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

Obavijesti dekanice 
 
Dekanica Fakulteta ističe dvije obavijesti, jednu vezanu uz održavanje godišnje konferencije 
Autex, te drugu veznu uz izradu Pravilnika naše sastavnice. Novi Pravilnici i izmjene 
postojećih Pravilnika će biti tema sjednice Fakultetskog vijeća koja će se održati 8. srpnja 
2019. godine. Sastanci sa Centrima  naše sastavnice (CTD, TSRC i Centar za kreativno 
tkanje) koji intenzivno rade na izradi svojih Pravilnika se koordiniraju putem emailova. 
Dekanica Fakulteta ističe zalaganje izv. prof. dr. sc. Ivana Novaka koji izrađuje novi Pravilnik u 
suradnji s novoizabranim članovima Vijeća CTD-a, pri čemu je potrebno koordinirati rad Vijeća 
TSRC-a, Vijeća CTD-a, prodekanice izv. prof. dr. sc. Slavice Bogović i voditeljice financijske 
službe, gđe. Martine Fruk. Postojeći Pravilnici vezani uz Centre se moraju nadopuniti izradom 
troškovnika kako nalažu računovodstveni poslovi. Dopunjeni Pravilnici koji uređuju rad 
Centara moraju biti usklađeni s Pravilnikom o internoj raspodjeli vlastitih sredstava. Budući da 
naša sastavnica zaprima mnogobrojne upite vezane uz suradnju s različitim tvrtkama koje nisu 
nužno vezane samo uz tekstilno usmjerenje, planira se održavanja sastanka Centara na 
kojem će se definirati općeniti protokol suradnje naše sastavnice s tvrtkama. 
Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da je izrada internog protokola za 
izbor u zvanja u završnoj fazi, te se zahvaljuje prof. dr. sc. Zenunu Skenderiju i Povjerenstvu 
za predocjenu i unifikaciju koje izrađuje navedeni protokol. 
Dekanica Fakulteta je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da su prof. emerita dr. sc. Ana 
Marija Grancarić, prof. dr. sc. Tanja Pušić, poslijedoktorandica Snježana Brnada i prof. dr. sc. 
Gordana Pavlović prisustvovale godišnjoj konferenciji Autexa, koja je održana u belgijskom 
gradu Gentu. Dekanica Fakulteta je napomenula da je naša sastavnica, kao i 80% relevantnih 
svjetskih Sveučilišta koje se bave tekstilnom tehnologijom, članica Autexa, zbog čega plaćamo 
godišnju članarinu Autexu koja iznosi otprilike 1.000,00 eura. Dekanica Fakulteta podsjeća da 
je prof. emerita dr. sc. Grancarić jedna od osnivačica Autexa, što je bilo istaknuto na plenarnim 
predavanjima koja su održana na konferenciji. Dekanica Fakulteta je napomenula da je prof. 
emerita dr. sc. Grancarić na konferenciji održala prezentaciju na temu znanosti vezane uz 
zaštitu od komaraca kojoj je prisustvovala i dekanica Fakulteta. Dekanica Fakulteta je 
obavijestila članove Fakultetskog vijeća da je prisustvovala godišnjem sastanku Autexa na 
kojem je izabrana nova predsjednica Autexa, prof. dr. sc. Mirela Blaga, koja će dužnost 
Predsjednice obnašati do 2022. godine. Dekanica Fakulteta je na konferenciji također 
kontaktirala i s mnogobrojnim cijenjenim profesorima, te zaprimila primjerak časopisa Autex 
Research Journal u kojem se nalaze i članci sljedećih uvaženih profesora naše sastavnice: 
prof. dr. sc. Darka Ujevića sa suradnicima, prof. dr. sc. Stane Kovačević i dr. sc. Ivane 
Schwarz, prof. dr. sc. Tomislava Rolicha sa kolegom Danielom Domovićem i prof. dr. sc. 
Marinom Golubom sa FER-a. Dekanica Fakulteta ističe da je prvi dan konferencije održano i 
plenarno predavanje visokog predstavnika Europske komisije za područje tehničkih znanosti, 
tehnologija i materijala, na kojem je istaknuto da će nakon programa Horizon 2020 od 2021.- 
2027. krenuti novi ciklus EU programa pod nazivom Horizon Europe u iznosu od sto milijardi 
eura. Također je istaknuto da je iz programa Horizon 2020 50% ukupnog budžeta odvojeno za 
svjetska, odnosno europska Sveučilišta. Dekanica Fakulteta napominje da se novi europski 
program počne pratiti, te obavještava da će se sljedeća godišnja konferencija Autex održati u 
Portugalu. Dekanica Fakulteta naglašava da je, u svrhu promocije naše sastavnice u Gentu, 
ponijela  brošure našeg doktorskog studija, katalog znanstvene opreme i knjige koje je izradila 
izv. prof. dr. sc. Potočić Matković u okviru internacionalizacije doktorskog studija.  
Prof. emerita dr. sc. Ana Marija Grancarić je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da Autex 
ne ističe istraživački rad, nego traži od članica te ih uključuje ukoliko za to postoje uvjeti, da se 
institucije visokog obrazovanja održe na jednoj pristojnoj razini, što je naša obveza kao članice 
Autexa. Suradnja između članica Autexa na cjelokupnoj djelatnosti visokog obrazovanja u 
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nastavi i znanstveno-istraživačkom radu je lijepa poveznica između članova, zbog čega su 
voditelji i članovi Autexa također voditelji mnogobrojnih europskih projekata. 
Dekanica Fakulteta je zamolila izv. prof. dr. sc. Potočić Matković da sve materijale koje naša 
sastavnica izdaje poput kataloga znanstvene opreme i brošura o doktorskom studiju proslijedi 
svim profesorima emeritusima naše sastavnice. 
 
Obavijesti prodekanica 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživači rad, izv. prof. dr. dr. sc. Ivi 
Rezić. Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da je naša 
sastavnica dobila sve Rektorove nagrade koje su prijavljene u roku. Dodjela Rektorovih 
nagrada će se održati 03. srpnja 2019. godine u Auli Ekonomskog fakulteta.  
Izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da ja naša sastavnica 
prijavila dva bilateralna projekta, te napomenula da je rok za prijavu za Njemačku 28. lipnja 
2019. godine. Vezano uz tribine, izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić je obavijestila da je održano 
predavanje prof. Melisse Grunlan sa Biomedical Engineering at Texas A&M University 
(TAMU), te pritom zahvalila prof. dr. sc. Sandri Bischof koja je putem vlastitog projekta dovela 
navedenu profesoricu. Prodekanica Fakulteta je napomenula da će u rujnu 2019. godine 
sljedeću tribinu održati Jagoda Divić, naša suradnica iz Hrvatske gospodarske komore. Što se 
tiče suradnje s gospodarstvom, prodekanica Fakulteta je obavijestila članove Fakultetskog 
vijeća da je otvoreno IRI savjetovanje za velike istraživačke projekte, koje će trajati mjesec 
dana nakon čega će biti otvoren natječaj. Riječ je o projektima vrijednosti do 25 milijuna kuna. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu, prof. dr. sc. Antoneti Tomljenović. 
Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović ističe da je 07. lipnja 2019. godine održano predstavljanje 
studijskih programa po smjerovima, za naše studente prve godine preddiplomskih studija. 
Budući da je ove godine predstavljanje bilo koordinirano od strane Odbora za nastavu 
prodekanica Fakulteta je zahvalila svim suradnicima. Obavijest o provedenom predstavljanju 
studijskih programa će biti objavljena na mrežnim stranicama naše sastavnice. 
Vezano uz upise na diplomske studije, prodekanica Fakulteta je obavijestila članove 
Fakultetskog vijeća da je na našim mrežnim stranicama objavljen poziv za zainteresirane 
pristupnike za upis na razlikovne programe vezane uz naše studente koji završavaju ili su 
završili stručni studij. Predbilježbe će se zaprimati do 20. srpnja 2019. godine, nakon čega će 
se u rujnu na Fakultetskom vijeću donijeti odluka o raspisivanju natječaja, kako bi se početkom 
akademske godine moglo postupati po razlikovnom programu. 
Prodekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da su kvote za diplomski studij 
prihvaćene, te se očekuje dopis od Sveučilišta vezano uz tekst natječaja koji pri tome treba 
staviti u završnu formu. Što se tiče budućih kandidata za preddiplomski studij, prodekanica 
Fakulteta obavještava da su na odgovarajući način oglašeni svi potrebni podaci. Prodekanica 
Fakulteta ističe da od strane Sveučilišta još nije zaprimljen dopis o službenom akademskom 
kalendaru za sljedeću akademsku godinu. Očekuje se da će isti biti zaprimljen uskoro, no 
ukoliko to ne bude slučaj, na sljedećoj sjednici Fakultetskog vijeća biti će dan prijedlog na 
usvajanje kao i povjera nastave za sljedeću akademsku godinu. Prodekanica Fakulteta je 
zahvalila svima na doprinosima i prilozima koje su dostavili. 
Budući da je na snazi novi Kolektivni ugovor, kojim smo prema naputku ministrice Divjak u 
obvezi provesti planiranje povjere nastave, također vezano uz opterećenja koja se 
predmijevaju novim Kolektivnim ugovorom, prodekanica Fakulteta obavještava da će povjera 
nastave, koja će se usvajati u srpnju 2019. godine, biti nepotpuna. Povjera će biti nepotpuna 
budući da ćemo tek u rujnu 2019. godine nakon upisa svih studenata raspolagati potpunim 
informacijama koje se odnose na broj grupa seminara i vježbi, pa se očekuju izmjene i dopune 
povjere nastave. Što se tiče novog Kolektivnog ugovora i nastavnog opterećenja nije dobiven 
konkretan naputak za postupanje. U tijeku je izrada modela putem kojeg će se pokušati 
izračunati opterećenje svih naših djelatnika vezano uz tekuću akademsku godinu. Izrada 
navedenog modela bit će priprema za računanje istog u jesen 2019. godine. Prodekanica 
Fakulteta ističe da također treba voditi računa i o opterećenju naših asistenata. 
Prodekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da će razredbeni postupci za 
prijem novih studenata početi u prvom tjednu mjeseca srpnja 2019. godine. 
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Prodekanica Fakulteta obavještava o usklađenosti podataka koje prosljeđujemo Sveučilištu i 
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, odnosno aplikaciji „Postani student“. Podaci koji su 
unijeti i revidirani vidljivi su kroz mogućnost administratora sustava ili korisnika, a određene je  
podatke moguće dobiti isključivo kroz korisničke račune naših budućih studenata. Putem 
privatnih korisničkih računa naših studenata prikupljali su se pojedini podaci koji su u suradnji 
s AZVU konačno usklađeni. Zbog određenih nedostataka u sustavu, određene informacije nisu 
bile dostupne našim studentima, te se do njih moglo doći samo putem prijave kroz korisničke 
šifre mladih kandidata. Prodekanica Fakulteta je obavijestila o aktivnostima koje će se odvijati 
u rujnu 2019. godine, te napomenula da će se u prvom tjednu mjeseca rujna 2019. godine 
održati drugi razredbeni postupak i to prvo u Zagrebu, zatim u Varaždinu. Prijedlog je da se do 
06. rujna 2019. godine zaprimaju prijave na diplomski studij pristupnika koji su završili srodne 
preddiplomske studije na drugim fakultetima, a koji kandidiraju na diplomske studije, budući da 
se sjednica Fakultetskog vijeća planira održati 16. rujna 2019. godine, kako bi Povjerenstvo 
koje se bavi tematikom prijedloga dodjele razlikovnih ispita imalo dovoljno vremena za obradu 
prijava. Također je predviđeno da se završni radovi obrade do 18. rujna 2019. godine te da se 
do 13. rujna 2019. godine završe i pismeni i usmeni dijelovi ispita. Prijave za diplomske studije 
bi trebale trajati do 29. rujna 2019. godine. 24. rujna 2019. godine će se održati razredbeni 
postupak za diplomske studije, a upisi za diplomske studije od 25.-27. rujna 2019. godine, 
također se kao zadnji dan obrane diplomski radova predviđa 27. rujna 2019. godine.    
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za poslovanje, doc. dr. sc. Slavici Bogović. 
Prodekanica doc. dr. sc. Slavica Bogović je zamolila da mentori studenta koji se kandidiraju za 
Rektorovu nagradu kontaktiraju prodekanicu ili gđu. Fruk radi organizacije postera. 
Prodekanica doc. dr. sc. Slavica Bogović također moli članove Fakultetskog vijeća da se 
obrate predstojnicima Zavoda radi upisa evidencije radnog vremena. 
Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da će se ozbiljno pristupiti 
problematici uređivanja evidencijskih lista, budući da je nužno imati uredne dokaznice vezane 
uz posebne uvjete rada. Prema Kolektivnom ugovoru Središnjem povjerenstvu na razini 
Ministarstva znanosti se podnose dokumenti o pristupnicima sastavnica za posebne uvjete 
rada, koje temeljem Zakona o radu utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za posebne uvjete rada. 
Što se tiče dislociranosti u obavljanju posla, potpisne liste moraju biti usklađene s putnim 
nalozima. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, doc. 
dr. sc. Ivani Schwarz. Prodekanica doc. dr. sc. Ivana Schwarz je obavijestila članove 
Fakultetskog vijeća da su vezano uz drugi krug natječaja za europsku mobilnost, koji je 
raspisan 08. travnja 2019. godine, za stavke B zaprimljene tri prijave od sljedećih profesora: 
prof. dr. sc. Zenuna Skenderija, prof. dr. sc. Budimira Mijovića i predavačice dipl. oec. Kristine 
Maršić. Prekograničnu mobilnost ostvario je prof. dr. sc. Zenun Skenderi koji odlazi u 
Australiju. Prodekanica dr. sc. Ivana Schwarz također naglašava da nije bilo prijava za potpore 
plaćanja kotizacija preko akademske mobilnosti. 
 
 
 

Ad 5 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
 

 

Ad 6 

Prijedlog kandidature prof. dr. sc. Sandre Bischof na natječaj za dodjelu godišnje Nagradu 
Fran Bošnjaković za 2019.g. 
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Utvrđuje se prijedlog Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za dodjelu 
Nagrade „Fran Bošnjaković“ za ak.god. 2018./2019.  
 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet za dodjelu  nagrade iz točke I. ove Odluke 
predlaže dr.sc. Sandru Bischof, red.prof. u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 
 
   
 

   
Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Dubravku Rogaleu. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale je 
obavijestio članove Fakultetskog vijeća da  je njegov tim u 2019. godini izašao na dvije izložbe 
izuma: EUROINVENT, izložbu izuma zemalja europske zajednice i INTAN, održan u Poljskoj, 
koji je specifičan po tome da izume pokazuju institucije. Inovacija Inteligentna odjeća za 
detekciju apneje i hrkanja autora Daniela Časara Veličana, Dubravka Rogalea, Snježane Firšt 
Rogale, Siniše Fajta i Željka Knezića osvojila je zlatnu medalju te Golden Medal Award for 
Excellence kao priznanje za izvanredan doprinos. Uređaj za testiranje karakteristika 
ultrazvučnih spojeva autora Dubravka Rogalea, Željka Knezića, Snježane Firšt Rogale i 
Martine Bobovčan Marcelić nagrađen je srebrnom medaljom te medaljom Excellence 
Inovation Award za postizanje izvrsnosti u inovacijama. Obje inovacije su prikazane na  
najvećoj ovogodišnjoj europskoj izložbi inovacija Euroinvent 2019 u Iasiju, Rumunjska. 
Ovogodišnji Euroinvent prikazao je brojnim posjetiteljima preko 600 inovacija iz 35 država iz 
cijeloga svijeta. Prof. dr. sc. Rogale je naglasio da je njegov tim osvojio 13 nagrada, te da je 
Republika Hrvatska i dalje vodeća po inovativnosti i dobivenim nagradama. Prof. dr. sc. 
Rogale je napomenuo da je njegov tim iskoristio priliku promovirati doktorski studij i projekt 
naše sastavnice. Dekanica Fakulteta je zamolila prof. dr. sc. D. Rogalea da informacije o 
dobivenim nagradama proslijedi prof. dr. sc. Miljenku Šimpragi, prorektoru za inovacije, 
transfer tehnologije i komunikacije. 

Dekanica Fakulteta je obavijestila članove Fakultetskog vijeća da je započela priprema TZG-a 
2020. godine, koji će biti organiziran kao jednodnevno događanje u travnju 2020. godine. 
Organizacijski odbor će voditi doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović. Dekanica Fakulteta 
upozorava da je potrebno intenzivno krenuti u pripreme sa stanovišta sponzorstva, upućivanja 
poziva i cjelokupne organizacije, te kao primjer uspješne organizacije TZG-a navodi TZG 
2019, čiji organizacijski odbor je vodio izv. prof. dr. sc. Ivan Novak. 

 

Ad 7 
Pokretanje postupka izbora dr. sc. Daniela Domovića, poslijedoktoranda u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
Računarstvo 

 
i 
 

Ad 7.1. 
Imenovanje člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za postupak izbora dr. sc. Daniela Domovića, poslijedoktoranda, u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 

Računarstvo 
 
Pokreće se postupak izbora dr.sc. Daniela Domovića u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Računarstvo. 
Za člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnik 
predlaže se prof.dr.sc. Tomislav Rolich. 
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Ad 8 
Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za ak.god. 

2019./2020. i 2020./2021. za prof. dr. sc. Željka Šomođija, redovitog profesora u trajnom 
zvanju 

 
Prof.dr.sc. Željko Šomođi, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti u postupku 
produženja Ugovora o radu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te mu 
se odobrava produljenje radnog odnosa za akademske godine 2019./2020. i 2020./2021. 
 
 
 

Ad 9. 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
doc. dr. sc. Slavica Bogović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom 

području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 
 

Doc.dr.sc. Slavica Bogović, u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docentice 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno 
zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno 
polje tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 2/07 Odluka UsRH; 46/07; 
45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 131/17 i 96/18 Odluka UsRH ) i Pravilnikom o 
uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN br. 84/05, 100/06, 
138/06, 42/07, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 

 
 
 

Ad 10 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor jednog 

izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju docent, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju 

 
Dr.sc. Lea Botteri, znanstvena suradnica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju jer ispunjava sve uvjete propisane 
Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 11 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor jednog 

izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Temeljne tehničke znanosti, 

na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke 
znanosti 
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Dr.sc. Ivana Špelić, znanstvena suradnica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u području 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Temeljne tehničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti jer ispunjava sve 
uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
 

Ad 12 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent, 
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na 

određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
 

Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text.  izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenom. 
 
 

 
Ad 13 

Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta radi 
održavanja nastave kao sunositelj kolegija „Finishing od Textilies“ na University of 

Lyon, ITECH, Lyon, Francuska u ak.god. 2019./2020. koja će se odvijati u tri zasebna 
tjedna: 11-15.11.2019., te u dva puta po tjedan dana (veljača i travanj 2020.) u trajanju 

od 56 sati 
 

Izv. prof. dr. sc. Aniti Tarbuk daje se suglasnost za odsustvo s radnog mjesta radi 
održavanja nastave kao sunositelj kolegija „Finishing od Textilies“ na University of Lyon, 
ITECH, Lyon, Francuska u ak.god. 2019./2020. koja će se odvijati u tri zasebna tjedna: 11-
15.11.2019., te u dva puta po tjedan dana (veljača i travanj 2020.) u trajanju od 56 sati.  
 
 
 
 

Ad 14 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

 
14.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 

                        14.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
      14.3. završnih radova preddiplomskih stručnih studija 

 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija, diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija i završnih radova 
preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u 
akademskoj godini 2018./2019. 
 

 
 

Ad 15 
Obavijesti 

15.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
15.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 

15.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
15.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
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Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Sandri Bischof.  
Prof. dr. sc. Sandra Bischof obavještava članove Fakultetskog vijeća da će 25. rujna 2019. 
godine biti održan Dan otvorenih vrata TSRC-a, te da su materijali za financiranje uredno 
predani Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Prof. dr. sc. Sandra Bischof naglašava da je 
vezano uz projekt MI-TSRC, održan sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te da je 
naša sastavnica zaprimila zapisnik sa navedenog sastanka. Dekan Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča osporava dokumentaciju koja je 
predana prilikom projektne prijave, dok je Ministarstvo znanosti i obrazovanja potvrdilo da je 
cjelokupna dokumentacija predana na vrijeme. Također, dekan prof. dr. sc. Tomislav Bolanča 
pokušava izmijeniti izjavu prethodnog dekana prof. dr. sc. Brune Zelića iz 2015. godine, što je 
nemoguću budući da je izjava bila dio dokumentacije temeljem koje je projekt odobren i 
financiran. Zatraženo je od dekanice našeg Fakulteta da se izjasni ukoliko sumnja u pravnu 
snagu važeće izjave, čime bi provedba projekta bila ugrožena. Na sastanku u Ministarstvu 
dekanica naše sastavnice je upozorena, da ukoliko se nešto od dokumentacije mijenja, može 
doći do situacije da nam SAFU ne odobri sredstva, što bi dovelo do toga da svi troškovi koje je 
do sada platila naša sastavnica ostanu na teret našeg fakulteta. Zbog navedene problematike 
prof. dr. sc. Sandra Bischof je zatražila održavanje sastanka na najvišoj razini u Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja. Prof. dr. sc. Sandra Bischof navedenim sastankom želi postići 
uklanjanje svake vrste sumnje da je voditelj projekta uzrokovao troškove projekta našoj 
sastavnici. Prof. dr. sc. Sandra Bischof je zamolila da se bilješka sa sastanka pridoda 
zapisniku kao prilog.  
Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da se naša sastavnica prijavila 
na natječaj Dan otvorenih vrata TTF-a te naglašava da je potrebna bolja usklađenost i 
suradnja, budući da fakultet ima prednost ispred Centara, koji su ustrojbene jedinice fakulteta. 
Dekanica Fakulteta napominje da se ubuduće izvan naše sastavnice ne podnose prijave koje 
nisu pregledane od strane Ureda za projekte, odnosno što nije protokolirano izv. prof. dr. dr. 
sc. Rezić. Svi projekti, bilo koje forme, moraju proći našu sastavnicu. Centar ne može biti 
jedinica koja ima pravnu osobnost unutar fakulteta. 
Dekanica Fakulteta napominje da će vezano uz nastalu problematiku uz projekt MI-TSRC u 
srpnju 2019. godine sazvati izvanrednu sjednicu. Navedenoj sjednici će prisustvovati 
konzultantska stručnjakinja za imovinskopravne odnose i odvjetnički ured naše sastavnice, koji 
su potpuno involvirani u slučaj „Savska“. Dekanica Fakulteta naglašava da ima drugačiju 
interpretaciju procesa i događanja, nastalih u posljednjih mjesec dana, vezanih za projekt MI-
TSRC. Dekanica Fakulteta napominje da sve dokumente vezane uz određeni projekt uz 
voditelja projekta potpisuje i čelnik institucije koji odgovara za provedbu projekta. 
 
Za projektnu prijavu i dokumentaciju odgovara osoba koja ju je napisala, odnosno voditelj 
projekta. Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da je između dekana 
prof. dr. sc. Tomislava Bolanče i voditeljice projekta MI-TSRC, prof. dr. sc. Sandre Bischof 
nastao spor vezan uz daljnje obavljanje radova na zgradi u Savskoj. Dekan FKIT-a, prof. dr. 
sc. Tomislav Bolanča se prije mjesec dana obratio Dekanici naše sastavnice sa zamolbom da 
riješi nastali problem unutar naše sastavnice, s naglaskom da se prof. dr. sc. Tomislava 
Bolanču ne konzultira vezano uz hodogram izvođenja radova u Savskoj. 85% građevinskih 
radova je izvršeno, no došlo je do prijepora s FKIT-om vezano uz povlačenje električnih 
kablova te uz stavljanje fasade prema konzervatorskim napucima na dijelu zgrade (69 m2) 
koja je u posjedu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Dekan FKIT-a, prof. dr. sc. 
Tomislav Bolanča je samoinicijativno kontaktirao SAFU-u i prethodnog dekana FKIT-a, prof. 
dr. sc. Brunu Zelića koji je 2015. godine u okviru projektne dokumentacije potpisao da daje 
suglasnost za izradu cjelokupnog infrastrukturnog projekta MI-TSRC iz bespovratnih EU 
sredstava. Dekan FKIT-a prof. dr. sc. Tomislav Bolanča je napomenuo dekanici prof. dr. sc. 
Gordani Pavlović da više ne želi komunicirati s prof. dr. sc. Sandrom Bischof, te da će u 
SAFU-u tražiti direktan uvid u cjelokupnu projektnu dokumentaciju. Dekanica našeg Fakulteta 
je sazvala sastanak sa prof. dr. sc. Sandrom Bischof, prodekanskim kolegijem i nadzornom 
inženjerkom iz tvrtke Veling, gđom. Milenom Polimac radi utvrđivanja razloga nastanka 
problema. Dekanica našeg Fakulteta je naložila glavnoj tajnici fakulteta, gđi. Sanji Miletić da 
kronološki složi cjelokupnu dokumentaciju vezanu uz imovinskopravne odnose lokacije 
Savska, kako bi se utvrdila opravdanost osporavanja izjave prof. dr. sc. Brune Zelića od strane 
sadašnjeg dekana FKIT-a prof. dr. sc. Tomislava Bolanče. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča je 
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naglasio da ne dozvoljava daljnje izvođenje radova na lokaciji Savska. Zbog složenosti 
navedene problematike održani su brojni sastanci s imovinskopravnim konzultantom naše 
sastavnice, SAFU-om i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Sastanku koji je održan u 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja prisustvovao je cijeli prodekanski tim, imovinskopravna 
stručnjakinja naše sastavnice, voditeljica projekta, pomoćnik ravnatelja SAFO sa još tri člana i 
četiri člana Ministarstva znanosti i obrazovanja koja su zadužena za ovaj projekt. Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja je zamolilo dekanicu naše sastavnice da se dopisom očituje o situaciji 
vezanoj uz podnošenje dodatne imovinskopravne dokumentacije. 
Srž problema je činjenica da je 1996. godine zgrada u Savskoj, koja je do tada pripadala FER-
u, temeljem odluke tadašnjeg Rektorata, dana u posjed u određenim omjerima kvadrata,  
četirima fakultetima: TTF-u, FKIT-u, Građevinskom fakultetu i Rektoratu. U posjedovnom listu 
iz 1996. godine, je određeno da se 69 m2 daje u posjed FKIT-u. Prof. dr. sc. Bruno Zelić je u 
svojoj izjavi napisao da daje suglasnost jer je FKIT od TTF-a dobio na korištenje 69 m2, no iz 
posjedovnog lista proizlazi da je FKIT u posjedu 69 m2, dakle problem je nastao vezano uz 
imovinskopravnu terminologiju. Prof. dr. sc. Tomislav Bolanča traži izmjenu dane izjave bivšeg 
Dekana, prof. dr. sc. Brune Zelića, budući da termin dati u korištenje nije istovjetan terminu 
posjedovati. Budući da će se pitanje prava vlasništva pokretati nakon izvršenja projekta, 
Dekanica Fakulteta naglašava da se EU projekti mogu dobiti iako ne postoji pravo vlasništva, 
uz podnošenje dokumentacije iz koje je vidljivo pravo na posjed. Dekanica Fakulteta je 
napomenula da se javio još jedan problem u komunikaciji između nadzornog inženjera i 
izvođača radova. Gđa. Biljana Čondrić, vlasnica tvrtke „Spektar gradnja“, koja izvodi radove, je 
naglasila kako ima velikih problema sa gđom. Milenom Polimac, koja je nadzorni inženjer, te 
da joj je isplaćeno samo 500.000,00 kn iako je već 85% radova izvršeno, dok joj 3 milijuna 
kuna još uvijek nisu isplaćena. Problem je nastao jer gđa. Biljana Čondrić nije dala ateste koje 
zahtjeva gđa. Milena Polimac. 
 
 
 

Ad 16.  
Razno 

 
 

Po ovoj točci Dnevnog reda nema obavijesti. 
  
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 55 minuta. 
 
 
 
 
 
    Zapisnik sastavila:                                                                                           Dekanica: 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
Renata Budanec, mag. iur                                                                  Prof. dr. sc. Gordana Pavlović 


