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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/18-77/03 
URBROJ: 251-68-01/1-18-2a 
Zagreb, 14. svibnja 2018. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2017./2018. održane 14. svibnja 2018. 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 vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 55 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati.  
Dekanica Fakulteta predlaže Dnevni red. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća 

Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-  
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 15. siječnja 2018. 
godine;  

2. Zapisnik 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 5. ožujka 2018. 
godine;  

 
3. Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 19. ožujka 2018. 
godine;  

 
4. Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 26. ožujka 2018. 
godine;  

 
5. Zapisnik 7. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane dana 23. travnja 2018. 
godine;  

 
6. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

              u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 10. travnja 2018. godine; 
 

7. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta;  
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8. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

9. Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija na Sveučilištu 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za razdoblje akademske godine 
2017./2018. – 2021./2022.g.;  

 
10. Izvješće o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i 

umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za 
2018. godinu; 

 
11. Stavljanje van snage Odluke o Povjerenstvu za stegovnu odgovornost studenata 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/16-77/9, Urbroj: 
251-68-06/3-16-13 od 28. listopada 2016.g.; 

 
12. Imenovanje Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

13. Razrješenje predstojnika Studijske jedinice Varaždin doc.dr.sc. Željka Knezića; 
 

13.1. Izbor predstojnika Studijske jedinice Varaždin  
 

14. Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija 
izvrsnost za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Stane Kovačević, redovite 
profesorice u trajnom zvanju za akad.god. 2018./2019. i 2019./2020.; 

15. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku godinu 2018./2019. za prof.dr.sc. Alku Mihelić Bogdanić, redovitu 
profesoricu u trajnom zvanju;  

16. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku godinu 2018./2019. za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora 
u trajnom zvanju; 

 
17. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanredni profesor, u znanstvenom području Prirodnih znanosti, znanstveno 
polje: Kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu;  

18. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

19. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom 
zvanju izvanredni profesor, znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno 
polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

20. 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 
(doktorand na HRZZ-UIP projektu) u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, o 
okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“, financiranog od Hrvatske zaklade za 
znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije;  
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21. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste, u suradničkom zvanju asistent, u 
znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstveno polje Tekstilna tehnologija, na 
određeno vrijeme u zamjenu za rodiljni dopust, u punom radnom vremenu, na Zavodu 
za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila; 

22. Uvođenje novog kolegija na poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i 
tehnologija: 

  
- Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila 

       doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić 
 

23. Prihvaćanje nastavnog video materijala Portret, autorice doc. art. Helena Schultheis 
Edgeler; 
 

24. 3. Izmjene i dopune Povjere nastave za akad.god. 2017./2018.;  
 

25. Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akad.god. 
2018./2019.; 

 
26. Donošenje Odluke o Uvjetima upisa u više godine sveučilišnih preddiplomskih i 

diplomskih studija te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu; 

 
27. Donošenje Odluke o studentskim naknadama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta za akad.god. 2018./2019. ; 
 

28. Donošenje Odluke o načinu plaćanja participacije školarine u troškovima studija 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
29. Donošenje Odluke o studiranju uz Studentsku iskaznicu kao jedinu javnu studentsku 

ispravu od akad.god. 2018./2019.; 
 

30. Stavljanje van snage Odluke o Proceduri stvaranja ugovornih obveza s pripadajućim 
prilozima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.0., 
Klasa: 602-04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-15-10 od 21. prosinca 2015.g. 

 
31. Donošenje Odluke o Proceduri stvaranja ugovornih obveza s pripadajućim prilozima 

na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.1.; 
 

32. Stavljanje van snage Odluke o Proceduri provedbe bagatelne nabave s pripadajućim 
prilozima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.1., 
Klasa: 602-04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-15-9 od 21. prosinca 2015.g. 

 
33. Donošenje Odluke o Proceduri provedbe jednostavne nabave s pripadajućim 

prilozima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.0.; 
 

34. 2. Izmjena i 2. Dopuna Plana nabave za 2018. g.;  
 

35. Prijedlog za proširenje Povjerenstva za izradu novog, kreativno usmjerenog 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu  i prijedlog novih članica Povjerenstva;  

 
36. Prijedlog za proširenje Povjerenstva za izradu novog studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu usmjerenog na kreativnost i na inženjerska znanja i prijedlog novih članica 
Povjerenstva; 
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37. Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Ive Rezić u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice, u znanstvenom području Prirodnih znanosti, znanstveno polje: Kemija; 

37.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za postupak izbora doc.dr.sc. Ive Rezić u znanstveno 
zvanje znanstvene savjetnice, u znanstvenom području Prirodnih znanosti, 
znanstveno polje: Kemija; 

38. Pokretanje postupka izbora dr.sc. Snježane Brnade u znanstveno zvanje 
znanstvene suradnice u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija; 

 38.1.      Imenovanje Stručnog povjerenstva za postupak izbora dr.sc. Snježane 
Brnade u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija; 

39.  Poništenje Odluke o reizboru prof.dr.sc. Željka Šomođija u znanstveno-nastavnom 
zvanju redovitog profesora i imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja 
o ispunjavanju uvjeta za reizbor, Klasa:602-04/18-77/2, Urbroj: 251-68-01/1-18-6 od 
19. ožujka 2018.g.; 

40.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – trajno zvanje, u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu; 

         40.1.    Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redoviti profesor – trajno zvanje, u znanstvenom 
području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu;  

41.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – prvi izbor, znanstveno područje 
tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu; 

         41.1.   Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju redoviti profesor – prvi izbor, znanstveno područje 
tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu; 

42. Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 
komponente u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u području društvenih 
znanosti, polje: sociologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

43. Poništenje Odluke o raspisivanju natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom 
području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju,  Klasa: 602-04/17-77/6, 
Urbroj: 251-68-06/3-17-7 od 17. srpnja 2017., objavljenog na internetskim stranicama 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 22. srpnja 2017. god., u 
„Narodnim novinama“ br. 73/2017. od 26. srpnja 2017., u dnevnom listu „24 sata“ 25. 
srpnja 2017. te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog 
istraživačkog prostora 21. srpnja 2017.g. 
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43.1.    Poništenje Odluke o imenovanju 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: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju, Klasa: 
602-04/17-77/6, Urbroj: 251-68-06/3-17-8 od 17. srpnja 2017.g.; 

44. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Studijskoj jedinici 
Varaždin; 

44.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom u Studijskoj 
jedinici Varaždin; 

45.    Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  radno mjesto I. vrste 
u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničkih 
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju; 

         45.1.   Imenovanje 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: Tehničkih 
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za odjevnu tehnologiju; 

46.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, 
naslovno zvanje u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija u Zavodu 
za dizajn tekstila i odjeće; 

 46.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta 
za izbor  jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, naslovno 
zvanje u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija u Zavodu 
za dizajn tekstila i odjeće; 

47.   Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

           47.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
           47.2.  diplomskih radova stručnog studija  
           47.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
           47.4.  završnih radova stručnog studija 
           47.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 

48.    Obavijesti 

       48.1.  Obavijesti dekanice  
       48.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
       48.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
       48.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
       48.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
       48.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
     49.   Razno     
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Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 4. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 15. siječnja 2018. 
godine. 
 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 5. ožujka 2018. 
godine. 
 
 

Ad 3 
Prihvaća se Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 19. ožujka 2018. godine. 
 
 

Ad 4 
Prihvaća se Zapisnik 6. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 26. ožujka 2018. 
godine. 
 
 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće kako je zaprimila zamolbu za proširenjem 
Zapisnika, te će isti biti u Dnevnom redu na slijedećoj sjednici Fakultetskog vijeća, kada bude 
korigiran. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća obavijest. 
 
 
 

Ad 6 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće sa  10. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 10. travnja 2018. godine., te ističe važne točke 
Dnevnog reda za našu instituciju, a to su: Plan upravljanja ljudskim potencijalima na Sveučilištu 
u Zagrebu u 2018. godini; vezano za Financijska pitanja: Preraspodjela Državnog proračuna za 
2018.g. za redovnu djelatnost Sveučilišta u Zagrebu po sastavnicama; Realizacija vanjske 
suradnje u zimskom semestru ak.god. 2017./2018.; Analiza pokrića materijalnih troškova iz 
državnog proračuna; Izvješće o upisnu u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu 
u ak.god. 2017./2018.; Provedba Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za 
ak.god. 2017./2018.-konačna lista dobitnika; Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 
namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 
Zagrebu u 2018. godini; Davanje suglasnosti na Pravilnik o ustroju Fakulteta i radnih mjesta 
Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Davanje suglasnosti na Pravilnik o 
izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i ustroju radnih mjesta Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 7 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavnici sportske udruge Tei Jovanović koja informira 
Fakultetsko vijeće o održanoj Tehnologijadi. 
Mladi studenti-znanstvenici Tekstilno-tehnološkog fakulteta: Glorija Fajdetić, Ana Krajač, Paula 
Marasović, Ivona Rastovac, Valentina Vizec i Juro Živičnjak osvojili su u ekipnoj konkurenciji 3. 
mjesto u znanstvenom dijelu Tehnologijade, koja se održala od 7-13. svibnja u Trogiru. Također, 
kolegica Ivona Rastovac i kolega Juro Živičnjak osvojili su sa svojim radom i 3. mjesto u 
pojedinačnoj konkurenciji. 
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Dekanica Fakulteta u ime svih zaposlenika Fakulteta kao i Fakultetsko vijeće čestitaju i 
zahvaljuju se mladim znanstvenicima i njihovim mentorima: izv. prof. dr. sc. Snježani Firšt 
Rogale, prof. dr. sc. Budimiru Mijović, izv. prof. dr. sc. Slavenki Petrak, izv. prof. dr. sc. Liviu 
Racané i dr. sc. Emiliji Zdraveva. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Mariu Cetini koji se ponosi našim studentima i 
njihovim postignutim rezultatima kako u znanstvenom tako i u sportskom dijelu. Nadalje, 
pohvaljuje naše studente koji su se družili i u slobodno vrijeme, te time pokazali suradnju i 
zajedništvo. Zahvaljuje predstavnici Sportske udruge Tei Jovanović koja je odradila posao za 
dvije osobe uz pomoć prof. Martinčević. Isto tako, izražava svoje žaljenje što predsjednik 
predsjednik Studentskog zbora nije prisustvovao na Tehnologijadi, jer to do sada nije bio slučaj. 
Dekanica Fakulteta podsjeća Fakultetsko vijeće da smo slijedeće godine mi domaćini 
Tehnologijade, te da je izuzetno važno da se već sada počne sa pripremom koja je zahtjevna i 
dugotrajna.  
 
 

Ad 8 
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Senata o izboru 
red.prof.art. Snježane Vego u redovitu profesoricu u trajnom zvanju; Potvrdnici Vijeća 
prirodoslovnog područja o izboru doc.dr.sc. Kristine Krulić Himmelreich u znanstveno-nastavno 
zvanje izvanredne profesorice; Potvrdnici Vijeća društveno-humanističkog područja o izboru 
dr.sc. Alica Grilec izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice; Odluci Matičnog odbora 
tehničkih znanosti o izboru u znanstveno zvanje izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice; Odluci Matičnog odbora društvenih znanosti o izboru 
izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika; Potvrdnici Vijeća 
društveno-humanističkog područja o izboru Ivane Martinčević u nastavno zvanje više 
predavačice i Potvrdnici Vijeća društveno-humanističkog područja o izboru dr.sc. Tončia 
Valentića u nastavno zvanje naslovnog predavača. 
 
 
 

Ad 9 
Prihvaća se Izvješće o ostvarenim rezultatima Akcijskog plana za unapređenje kvalitete 
poslijediplomskog sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje akademske godine 2017./2018.-2021./2022. 
 
 

 
Ad 10 

Izvješće o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene 
i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

za 2018. godinu 
 
Prihvaća se Izvješće o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene 
i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za 2018. 
godinu.   
 
 
 
 

Ad 11 
Stavlja se van snage Odluka o imenovanju povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata 
Sveučilišta u  Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/16-77/9, Urbroj: 251-68-
06/3-16-13 od 28. listopada 2016. godine.  
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Ad 12 
Imenuje se Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, u sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić – predsjednica Povjerenstva, 
2. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak – zamjenik predsjednice Povjerenstva, 
3. Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić – članica Povjerenstva, 
4. Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič – zamjenica članice Povjerenstva prof.dr.sc. Alke 

Mihelić Bogdanić, 
5. Doc.dr.sc. Slavica Bogović – članica Povjerenstva, 
6. Prof.dr.sc. Budimir Mijović – zamjenik članice Povjerenstva doc.dr.sc. Slavice Bogović, 
7. Anamarija Jukica – članica Povjerenstva iz redova studenata, 
8. Kristijan Holeček – zamjenik članice Povjerenstva iz redova studenata Anamarije 

Jukice, 
9. Daniel Časar Veličan – član Povjerenstva iz redova studenata, 
10. Juro Živičnjak – zamjenik člana Povjerenstva iz redova studenata Daniela Časara 

Veličana. 
 
 
 

Ad 13 
Doc.dr.sc. Željko Knezić razrješava se dužnosti Predstojnika Studijske jedinice Varaždin na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 14. svibnja 2018. godine. 
 

 
 
 

Ad 13.1. 
Za predstojnika Studijske jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta imenuje se doc.dr.sc. Željko Knezić. 
 
 
 

Ad 14 
Pokreće se postupak za produljenje ugovora o radu prof.dr.sc. Stani Kovačević. 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja o ispunjavanju kriterija 
znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Stane Kovačević, 
redovite profesorice u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, na Zavodu za 
projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u 
sastavu: 
 

1.   Prof.dr.sc. Zenun Skenderi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,  - 
predsjednik 

     2. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
- član  

3. Prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet  
     - članica 

 
 
 

Ad 15 
Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa  
za akademsku godinu 2018./2019. za prof.dr.sc. Alku Mihelić Bogdanić,  

redovitu profesoricu u trajnom zvanju 
 

Prof.dr.sc. Alki Mihelić Bogdanić, redovitoj profesorici u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos do 30. 09. 2019. godine. 
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Ad 16 

Prof.dr.sc. Goranu Hudecu, redovitom profesoru u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos do 30. 09. 2019. godine. 
 
 
 

Ad 17 
Dr.sc. Iva Rezić, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u znanstvenom 
području: Prirodne znanosti, polje: Kemija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 
jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 18. 
Dr.sc. Sanja Ercegović Ražić, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u 
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 
 

Ad 19 
Dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u 
znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme 
u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta 
u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 20 
Rajna Malinar, dipl.inž. tekstilne tehnologije  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko 
zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu) u području Tehničkih znanosti, polje: 
Tekstilna tehnologija na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, o 
okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-
2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije. 
 
 
 

Ad 21 
Tea Kaurin, dipl. 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 vremenu, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje 
tekstila, u zamjenu za rodiljni dopust.  
 
 
 

Ad 22 
Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna znanost i tehnologija uvodi se novi kolegij 
pod nazivom Primjena hladnih plazmi u obradi tekstila. 
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Ad 23 
Prihvaća se nastavni video materijal Portret, autorice doc.art. Helene Schultheis Edgeler, kao 
nastavni materijal za kolegij Crtanje i slikanje IV. 
Recenzenti su bili: prof.art. Đorđe Jandrić, prof.art. Duje Jurić i izv.prof.art. Paulina Jazvić. 
Izdavač je Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet. 

 
 
 

Ad 24 
Utvrđuju se i prihvaćaju 3. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2017./2018. 
 
 
 
 

Ad 25 
Prihvaća se i donosi Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
 
 

Ad 26 

Utvrđuju se uvjeti upisa u više godine sveučilišnih preddiplomskih studija, sveučilišnih 
diplomskih studija, te preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu. 
 
 
 

Ad 27 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Odluke o studentskim naknadama 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za akad.god. 2018./2019. 
Nakon mnogobrojnih prijedloga, a među inima i predsjednika podružnice Studentskog zbora 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta koji je molio rok za očitovanje na prijedlog Odluke o Studentskim 
naknadama koja je direktno vezana uz standard studenata Tekstilno-tehnološkog fakultete, te 
nakon rasprave o istoj u kojoj su sudjelovali: izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, prof.dr.sc. 
Dubravko Rogale, studentica Anamarija Cvitković, doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić, prof.dr.sc. 
Gordana Pavlović, izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, 
prof.dr.sc. Zenun Skenderi, red.prof.art. Andrea Pavetić, izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, doc.dr.sc. 
Helena Schultheis Edgeler, student Juro Živičnjak, doc.dr.sc. Ružica Brunšek, student Daniel 
Časar Veličan, izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, doc.dr.sc. Iva Rezić, red.prof.art. Snježana 
Vego, prof.dr.sc. Edita Vujasinović, tajnica gđa Sanja Miletić, mag.iur. i prof.dr.sc. Goran Hudec 
donijet je zaključak da se ova točka Dnevnog reda odgađa za slijedeću sjednicu Fakultetskog 
vijeća, a predsjednik Studentskog zbora Tekstilno-tehnološkog fakulteta  zadužen je da na ime 
Dekanice uputi prijedlog vezan uz studentske naknade. 
 
 
 

Ad 28 
Prihvaća se Odluka o načinu plaćanja participacije školarine u troškovima studiranja 
 
 
 
 

Ad 29 
Prihvaća se studiranje uz studensku iskaznicu kao jedinu Javnu studensku ispravu na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu od akademske godine 2018./2019. 
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Ad 30 

Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o Proceduri stvaranja ugovornih obveza s pripadajućim 
prilozima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.0., Klasa: 602-
04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-15-10 od 21. prosinca 2015.g. 
 
 
 
 

Ad 31 
Prihvaća se donošenje Odluke o Proceduri stvaranja ugovornih obveza s pripadajućim prilozima 
na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.1. 
 
 
 

Ad 32 
Prihvaća se stavljanje van snage Odluke o Proceduri provedbe bagatelne nabave s 
pripadajućim prilozima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.1., 
Klasa: 602-04/15-70/6, Urbroj: 251-68-06/3-15-9 od 21. prosinca 2015.g. 
 
 
 

Ad 33 
Prihvaća se Odluka o proceduri jednostavne nabave s pripadajućim prilozima na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.0. 
 
 
 

Ad 34 
Prihvaća se 2. izmjena i 2. dopuna Plana nabave za 2018. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 
 

Ad 35 
Prihvaća se proširenje Povjerenstva za izradu novog, kreativno usmjerenog studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu imenovanjem nove članice Povjerenstva izv.prof.art. Jasminke Končić u sastav 
Povjerenstva. 
Imenuje se Povjerenstvo za izradu novog, kreativno usmjerenog studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 
u sastavu: 

 
1. Prof.art. Andrea Pavetić 
2. Doc.art. Helena Schultheis Edgeler 
3. Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič 
4. Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak 
5. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović 
6. Izv.prof.mr.art. Jasminka Končić 

 
 

Ad 36 
Prihvaća se proširenje Povjerenstva za izradu novog studijskog programa preddiplomskog 
sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu usmjerenog na 
kreativnost i na inženjerska znanja imenovanjem nove članice Povjerenstva doc.dr.sc. Irene 
Šabarić u sastav Povjerenstva. 
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Imenuje se Povjerenstvo za izradu novog, kreativno usmjerenog studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 
u sastavu: 

 
1. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović 
2. Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković 
3. Doc.dr.sc. Slavica Bogović 
4. Izv.prof.art. Koraljka Kovač Dugandžić 
5. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar 
6. Doc.dr.sc. Irena Šabarić 

 
 
 

Ad 37 i Ad 37.1. 
Pokreće se postupak izbora doc.dr.sc. Ive Rezić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, 
u području Prirodnih znanosti, polje: kemija. 
Ispred Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za člana Stručnog povjerenstva 
predlažemo prof.dr.sc. Gordanu Pavlović. 
 
 
 
 

Ad 38 i Ad 38.1.  
Pokreće se postupak izbora dr.sc. Snježane Brnade u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice, u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija. 
Imenuju se članovi Stručnog povjerenstva za izbor u znanstveno zvanje znanstvene suradnice 
dr.sc. Snježane Brnade u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  

- predsjednica Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, 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 39 
Prihvaća se poništenje Odluke o reizboru prof.dr.sc. Željka Šomođija u znanstveno-nastavno 
zvanje redovitog profesora i imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za reizbor, Klasa:602-04/18-77/2, Urbroj: 251-68-01/1-18-6 od 19. ožujka 
2018.g.; 
 
 
 
 

Ad 40 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, znanstveno područje 
tehničke znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu. 
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Ad 40.1. 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor  u trajnom zvanju u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Budimir Mijović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet 
– predsjednik Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet 
- članica Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Veljko Filipan, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologije  - član Povjerenstva 

 
 

Ad 41 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – prvi izbor, znanstveno područje tehničke 
znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom  

 
 
 

Ad 41.1. 
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.dr.sc. Jelka Geršak, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo   
- članica Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet 
- članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 42 
Imenuje se Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne komponente u 
postupku izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora – prvi izbor u području društvenih znanosti, polje: sociologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  
- predsjednik Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Davorka Matić,  Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
- članica Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Ozren Žunec, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet 
– član Povjerenstva 

 
 
 

Ad 43 
Poništava se Odluka o raspisivanju natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničkih 
znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u 
Zavodu za odjevnu tehnologiju,  Klasa: 602-04/17-77/6, Urbroj: 251-68-06/3-17-7 od 17. srpnja 
2017., objavljenog na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta 22. srpnja 2017. god., u „Narodnim novinama“ br. 73/2017. od 26. srpnja 2017., u 
dnevnom listu „24 sata“ 25. srpnja 2017. te na službenom internetskom portalu za radna mjesta 
Europskog istraživačkog prostora 21. srpnja 2017.g. 
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Ad 43.1. 
Poništava se Odluke o imenovanju 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: Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu 
tehnologiju, Klasa: 602-04/17-77/6, Urbroj: 251-68-06/3-17-8 od 17. srpnja 2017.g. 
 
 
 

Ad 44 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali doc.dr.sc. Helena Schultheis Edgeler, izv.prof.dr.sc. 
Paulina Jazvić, izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, doc.dr.sc. Slavica Bogović, doc.dr.sc. Željko Knezić, 
te nakon pojašnjenja dekanice o pokretanju postupka za izbor docenta u Studijskoj jedinici 
Varaždin, ističe da je veoma važno da se uz odjevnu tehnologiju razvija i obućarska tehnologija. 
Sudionici rasprave upozoravali su na činjenicu da je krajnje vrijeme da se ozbiljno krene u 
pravcu osuvremenjivanja načina izvođenja kao i opreme u izvođenju nastave na Fakultetu jer 
nam svakim danom konkurencija sve više raste.  
Dekanica Fakulteta daje točku Dnevnog reda na glasovanje. 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća 8 „za“, 21 „protiv“ i 13 „suzdržani“, 
točka Dnevnog reda nije usvojena. 
 
Dekanica Fakulteta prekida sjednicu Fakultetskog vijeća u 12:43, te tajnica Sanja Miletić, 
mag.iur. pojašnjava prisutnim članovima Fakultetskog vijeća da će se sjednica nastaviti, a o 
terminu će biti pismeno obavješteni. 
 
 
 
Dana 4. lipnja 2018.g. u 12:00 sati nastavlja se sjednica Fakultetskog vijeća. 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, utvrđuje kvorum, te obavještava da su na 
sjednici prisutna 38 člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu, te se sjednica može 
održati i nastaviti sa točkama Dnevnog reda. 
 
 

Ad 45 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno  radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, polje: 
Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za odjevnu  

 
 
 

Ad 45.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
– predsjednik Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet - članica Povjerenstva 

3. Doc.dr.sc. Davor Sumpor, Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti  
- član Povjerenstva 
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Ad 46 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, 
naslovno zvanje u području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija u Zavodu za dizajn  

 
 

Ad 46.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
suradničko zvanje asistent u sastavu: 
 

1. Izv.prof.art. Jasminka Končić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
– predsjednica Povjerenstva 

2. Izv.prof.dr.sc. Branka Lozo, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet  
- članica Povjerenstva 

3. Doc.dr.sc. Irena Šabarić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica 
Povjerenstva 

 
 

Ad 47 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 
 
 
 

Ad 48 
Obavijesti 

 
 
48.1.  Obavijesti dekanice  
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o najavljenoj sjednici Fakultetskog vijeća za 
18. lipnja 2018., te moli da se materijali dostave do 11. lipnja 2018. 
Nadalje, obavještava da će Dekanski kolegij biti u ponedjeljak 11. lipnja 2018. 
Isto tako obavještava Fakultetsko vijeće da će dana 5. lipnja održati Dani otvorenih vrata u 
Studijskoj jedinici Varaždin, a Okrugli stol 13. lipnja 2018.g. u Varaždinskoj županiji na temu 
Obrazovanje u sektoru tekstil/odjeća/koža/obuća. 
 
 
48.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta  
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
48.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
48.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
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48.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
48.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 

Ad 49 
R a z n o 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku koji informira Fakultetsko vijeće vezano 
za obilježavanje 100 godina Visoke tehničke škole.  
Nadalje, po dobivanju riječi prof.dr.sc. Zenun Skenderi  informira Fakultetsko vijeće da je društvo 
kožara i obućara promijenilo sjedište na adresu Fakulteta, te da je knjižnički fond časopis 
prebačen u Varaždin. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja smatra da bi trebalo dobiti neke 
organizacijske obavijesti oko preseljenja zaposlenika, opreme i uređaja na lokaciji iz Savske 
ceste u prostore na lokaciji baruna Filipovića, te smatra kako bi se preseljenje trebalo kvalitetno 
organizirati i kako bi sve službe trebale biti uključene u isto. Nadalje, smatra da se trebaju donijeti 
kvalitetna rješenja oko preseljenja kako bi se nastava mogla odvijati bez poteškoća. 
Drugo pitanje je vezano za Tehnologijadu za slijedeću godinu, te moli neku informaciju vezano 
za isto. 
Dekanica Fakulteta objašnjava da je za Tehnologijadu zadužen Studentski zbor, te se treba 
odmah krenuti sa pripremama. 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata Lovri Držaiću koji odgovara na upit vezan 
oko priprema za Tehnologijadu. U svom izlaganju upoznaje članove Fakultetskog vijeća da sa 
pripremama za Tehnologijadu još nisu aktivno otpočeli, no da se pripremaju za aktivno 
djelovanje po tom pitanju. 
Dekanica Fakulteta daje odgovor na prvo pitanje prof.dr.sc. Gordane Pavlović obavještavajući 
da bi radovi u Savskoj trebali završiti u roku od 6 mjeseci. Nadalje, moli za fleksibilnost jer se 
točno ne može reći kada će radovi završiti, te informira nazočne članove o svim radovima koji 
bi se trebali obaviti na lokaciji u Savskoj cesti. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Martinii Iri Glogar koja pojašnjava prof.dr.sc. 
Gordani Pavlović da je možda došlo do nesporazuma prilikom razgledavanja laboratorija kod 
izv.prof.dr.sc. Livia Racanéa, a sve u cilju iznalaženja predmetnog prostora za opremu i uređaje 
koje kod preseljenja treba izmijestiti u prostore na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 28a.  
Dekanica daje riječ izv.prof.dr.sc. Liviu Racanéu koji pojašnjava da je ponudio jedan dio 
laboratorija izv.prof.dr.sc. Martinii Iri Glogar kako bi se mogli smjestiti instrumenti iz Savske, a 
vezano za izvođenje vježbi, još predstoji zajednički dogovor tijekom kojeg će se puno ozbiljnije 
pristupiti problemu. 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Ivi Rezić koja moli da ova tema oko preseljenja opreme 
iz laboratorija u Savskoj bude tema Dekanskog kolegija koja će pokriti i znanost i nastavu a 
skladištenje kemikalija kao i hodogram upravljanja kemikalijama, isto predlaže obzirom na 
činjenicu da se o svemu treba dogovoriti naročito kada je riječ o kemikalijama.  
Dekanica Fakulteta napominje da se prvo treba očistiti sklonište-arhiva kako bi se uklonile 
suvišne stvari. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja ponovno napominje kako se 
trebaju održati organizacijski sastanci, a što je vidljivo i iz prethodnih izlaganja. Isto tako slaže 
se sa idejom oko sastanka Odbora zaštite na radu, a vezano za skladištenje kemikalija koje je 
vrlo složeno, ističe da se treba paziti gdje i kako se skladište kemikalije obzirom na kemijske 
reakcije. 
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Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Heleni Schultheis Edgeler koja objašnjava da su u 
skloništu kostimi koji su vrlo vrijedni, a sve to iz razloga što nije pronađen adekvatan prostor u 
kojem bi se ti kostimi skladištili, pa je isto dovelo do njihova nepovratna oštećenja. 
Dekanica Fakulteta nadalje moli da se prostor skladišta kostima, koji je sada saniran, očisti 
primjereno. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 10,05 sati. 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                        Dekanica 
 
Vlasta Horvat , v.r.                                                                Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


