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NAPUTAK PRISTUPNICIMA RAZREDBENOG POSTUPKA 

Provjera posebnih sposobnosti za studijski program 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - TTI, smjer: 
IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) provoditi će se na adresi Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 
Zagreb: 

 za srpanjski razredbeni rok 3. srpnja 2020. godine  - prvi dio s početkom u 9:00 sati, a drugi i treći 
dio s početkom u 13:00 sati 

Provjera posebnih sposobnosti za studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD provoditi će se na 
adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb: 

 za srpanjski razredbeni rok 1. srpnja 2020. godine - prvi dio s početkom u 9:00 sati, a drugi dio s 
početkom u 13,00 sati. Treći i četvrti dio provjere provoditi će se 2. srpnja 2020. godine s početkom 
u 09:00 sati. 

Raspored pristupnika po prostorijama Fakulteta biti će oglašen na ulazu u zgradu Fakulteta.  

 

Pristup razredbenom postupku u trenutnoj epidemiološkoj situaciji 
 
Tijekom epidemije koronavirusa razredbenom postupku može pristupiti isključivo pristupnik koji ne 
pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: povišena 
tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl. Osim toga, 
razredbenom postupku ne može pristupiti pristupnik kojemu je izrečena mjera samoizolacije te kod kojeg 
je utvrđena zaraza COVID-19. 

 

Pristupnik mora na mjesto održavanja ispita doći 30 minuta prije početka razredbenog postupka na 
službeni ulaz Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- tehnološkog fakulteta, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 
Zagreb 

 

- Pristupnici se prije početka provedbe provjere posebnih sposobnosti okupljaju ispred 
glavnog ulaza na Fakultet. 

- Svaki pristupnik dužan je prilikom pristupanja provjeri posebnih sposobnosti sa sobom 
donijeti i nositi zaštitnu masku. Fakultet će pristupniku osigurati zamjensku zaštitnu masku 
u slučaju potrebe. 

- Obavezno je držanje međusobne fizičke distance od 2 m u svim smjerovima.  

- Obvezno izbjegavati fizički kontakt sa ostalim pristupnicima. 

- Prikupljanje izjava o zdravstvenom statusu. Izjava o zdravstvenom statusu biti će dostupna 
na službenoj mrežnoj stranici Fakulteta. Pristupnik istu mora ispuniti i donijeti sa sobom. 
Fakultet će pristupniku osigurati ispunu izjave i na licu mjesta. 

https://www.ttf.unizg.hr/novosti/dodi-i-studiraj-kod-nas-prijave-u-tijeku/146


- Izjava je preduvjet za ulazak na Fakultet. Svrha izjave je informirati sve pristupnike da u 
slučaju gore navedenog ne mogu sudjelovati na razredbenom ispitu. Ovu izjavu obavezno 
treba prikupiti od svakog sudionika prije pristupanja ispitu. Potpisana izjava vrijedi za sve 
dane provedbe razredbenog postupka. 

 

- Na poziv zadužene osobe za provedbu razredbenog postupka pristupnik ulazi u zgradu 
Fakulteta. 

- Radi identifikacije svaki pristupnik obvezan je zaduženoj osobi prije ulaska u Fakultet predočiti 
osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu ( službeni dokument sa slikom). 

- Zadužena osoba dužna je voditi evidenciju pristupnika prilikom ulaska u zgradu (priložena 
evidencijska tablica). 

- Svaki pristupnik obavezno prolazi barijeru za dezinfekciju obuće te dezinficira ruke prilikom 
ulaska u zgradu Fakulteta. 

- Zadužena osoba pristupnicima  prilikom ulaska  mjeri tjelesnu temperaturu bezkontaktnim 
toplomjerom, i upisuje u evidencijsku tablicu (temperatura pristupnika se mjeri samo 
prilikom prvog ulaska u zgradu, svakog dana ispita).  

- Uz međusobnu distancu od 2 m stubištem (zabranjena upotreba dizala) pristupnici odlaze 
do prostorije gdje će se odvijati provjera posebnih sposobnosti. Zadužene osobe će 
usmjeravati pristupnike radi lakšeg snalaženja. 

- Prema naputku zadužene osobe pristupnici ulaze u prostoriju gdje se odvija provjera 
posebnih sposobnosti. 

- Pristupnici su u prostorijama smješteni na način da se poštuje međusobna fizička distanca 
od 2 m u svim smjerovima. 

- Tijekom provedbe provjere posebnih sposobnosti pristupnici su obvezni nositi zaštitne 
maske. 

- Po završetku jednog dijela provjere posebnih sposobnosti u razmacima od 2.m stubištem 
(zabranjena upotreba dizala) pristupnici uz pratnju zadužene osobe napuštaju prostore 
Fakulteta. 

- Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći dozatore s dezinficijensima na 
ulazu/izlazu iz ustanove. 

- Strogo je zabranjeno kretanje pristupnika po hodnicima i drugim prostorijama na Fakultetu. 

 
- Nakon završetka svakog dijela provedbe provjere sposobnosti prostori gdje se odvija 

provedba razredbenog postupka se prozračuju, čiste i dezinficiraju u predviđenom vremenu 
od 30 minuta. 

 
- Pri ponovnom ulasku u zgradu Fakulteta pristupnici se evidentiraju i vođeni zaduženom 

osobom nastavljaju razredbeni postupak u istoj predavaonici i istom mjestu. 

 
- Pristupnik na sljedeći dio provjere posebnih sposobnosti toga dana mora doći 15 minuta 
prije početka provedbe posebnih sposobnosti. 

Odbor zaštite na radu  
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