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Z A P I S N I K 
 
 

5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 18. veljače 2019. godine, u predavaonici 
B-316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s 
početkom u 9:00 sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 53   
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. Naknadno je došlo još 3 člana Fakultetskog vijeća.  
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o pokretanju postupka izbora za Studentski 
zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te predlaže dodatne točke 
Dnevnog reda, a radi hitnosti postupka: 
 
Ad 4.   Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. 
 
            Ad 4.1.  Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 

Studentske zborove njegovih sastavnica u ak. god. 2018./2019. 
 
           Ad 4.2.  Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog 

povjerenstva radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika 

 
           Ad 4.3. Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za 

prigovore radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika 

 
Točke 4. do 18. postaju točke 5. do 19. 
 
Isto tako, Dekanica Fakulteta dodaje da je u točki 11. došlo do pogreške u datumu, te da je 
ispravan datum „od 1. svibnja do 31. svibnja 2019.“, a ne kako je to napisano od 1. ožujka do 
31. ožujka 2019. Dokument je ispravljen i na Merlinu je postavljen korigirani dokument. 
 
Dekanica Fakulteta daje dopunjeni Dnevni red na glasovanje. 
  
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći 
 
 
 
 
 



 

 
Dnevni red : 
 
 
 

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

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
 

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

  4.   Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. 

 
            4.1.  Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 

Studentske zborove njegovih sastavnica u ak. god. 2018./2019. 
 
            4.2.  Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog povjerenstva 

radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika 

 
 4.3. Utvrđivanju prijedloga Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za 

prigovore radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika 

 
5.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija i 

Izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog 
profesora u trajnom zvanju 

6.  Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Slavice Bogović u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija  
 
  6.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Slavice 

Bogović u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija  

 
7.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora izv.prof.dr.sc. 

Sanje Ercegović Ražić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstila tehnologija 

 
8. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora izv.prof.dr.sc. 

Martinie Ire Glogar u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstila tehnologija 

 
9.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog 

izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Studijskoj jedinici Varaždin 

 
 10.   Prof.dr.sc. Željko Penava – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave na I. i II. godini 

preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku za kolegije 
„Uvod u materijale i tehnologiju tekstila/Tehnologija materijala (tekstil) u ljetnom 
semestru ak.god. 2018./2019., ukupno 15 sati predavanja 

 
 
 



 

 
 11.  Doc.dr.sc. Alica Grilec – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta u trajanju 

od 3 tjedna u okviru CEEPUS programa, u svrhu akademske mobilnosti i podučavanja 
u razdoblju od 25. veljače do 15. ožujka 2019.g. na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za 
strojništvo 

 
 12. Katia Grgić, dipl.inž. – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta u okviru 

CEEPUS programa, u svrhu akademske mobilnosti u razdoblju od 01. svibnja do 31. 
svibnja 2019.g. na Univerzi v Mariboru Fakulteta za strojništvo 

 
    13.  Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih 

studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
 

14. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2018./2019. 
 

15. Prijedlog upisnih kvota za upis na I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u ak.god. 2019./2020. 

 
16. 1. izmjene i 1. dopuna Plana nabave za 2019. godinu  

 
17. Godišnje Financijsko izvješće za 2018. godinu 

 
  18.     Obavijesti 

            18.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            18.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            18.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            18.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 

 
  19.     Razno     
 
 
 
 
 

Ad 1 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika  

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Senata o izboru 
prof.dr.sc. Željka Šomođija u redovitog profesora u trajnom zvanju. Nadalje, obavještava o 
pristigloj Potvrdnici Senata o izboru izv.prof.dr.sc. Maria Cetine u redovitog profesora/prvi 
izbor. 
Nakon obavijesti, Dekanica Fakulteta uručuje Potvrdnice izabranim profesorima, a Fakultetsko 
vijeće im čestita na izboru. 
Nadalje, obavještava o pristigloj Odluci Senata o odobravanju pokretanja postupka stjecanja 
doktorata znanosti u okviru doktorskog studija predloženici Leli Pintarić. 
 
 
 

Ad 2 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
Obavijesti Dekanice Fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o najvažnijim Odlukama, zaključcima i 
raspravama s 4. redovite sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. ak.god. (2018./2019.) 
održane 22. siječnja 2019.g. ističući pri tome najvažnije točke za našu instituciju. Upoznaje 



 

nazočne članove fakultetskog vijeća o javnoj raspravi koja se provodi o prijedlogu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.  
Ujedno, za dan 04. ožujka 2019. godine najavljuje Izvanrednu tematsku sjednicu Fakultetskog 
vijeća na kojoj će se dati pravno tumačenje Kolektivnog ugovora za znanost i visokog 
obrazovanje od predstavnika Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja. 
Dekanica Fakulteta, također izvještava Fakultetsko vijeće o najvažnijim Odlukama, 
zaključcima i raspravama s 5. redovite sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. ak.god. 
(2018./2019.) održane 12. veljače 2019.g. ističući najvažnije točke za našu instituciju.  
U nastavku sjednice, Dekanica Fakulteta obavještava o objavljenom natječaju za dodjelu 
nagrade „Andrija Mohorovičić“ za ak.god. 2018./2019., a rok za prijavu je 28. lipnja 2019,.g. 
Isto tako, obavještava o natječaju za dodjelu nagrade „Fran Bošnjaković“ za ak.god. 
2018./2019., a rok za prijavu je 28. lipnja 2019.g. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će u lipnju ove godine biti novi prijedlog 
Povjerenstava za kvalitetu, kao i da će Povjerenstvo za projekte izraditi protokol za prijavu 
projekata. Isto tako, članovima Fakultetskog vijeća najavljuje da će se 11. ožujka 2019.g. 
održati tribina "ESI FONDOVI I PROGRAMI UNIJE - Mogućnosti za visoko obrazovanje". 
Izlaganje na tribini održat će Franjo Benjak – voditelj Ureda za projekte Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, Vesna Kotarski – voditeljica Ureda za EU projekte Sveučilišta u Zagrebu i Sabina 
Silić Lozančić – viša stručna savjetnica u Uredu za EU projekte Sveučilišta u Zagrebu. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava da je 200 studenata diplomiralo, te će u utorak biti 
održane tri promocije, a u srijedu dvije promocije. 
Dekanica Fakulteta izvješćuje Fakultetsko vijeće da je u razgovoru sa gđom Žeravicom 
dogovorila da će se Dani otvorenih vrata održati u ožujku, jedan dan, i to samo za učenike 
Srednje škole za dizajn. 
Nadalje, podsjeća, da je Tekstilno-tehnološki fakultet organizator Tehnologijade koja će se ove 
godine održati u Makarskoj, te da se intenzivno radi na pripremama. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja postavlja pitanje da li će protokol 
biti na web stranicama i da li postoje novi obrasci za prijavu. 
Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić odgovara da se još uvijek popunjavaju stari obrasci, a protokol će 
biti objavljen. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale koja pita da li će se na 
Fakultetskom vijeću raspravljati o protokolu, jer smatra da ovaj protokol i nije baš najbolje 
rješenje, te pri tome za svoju tvrdnju obrazlaže razloge. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava da je kolega Franjo Benjak vrlo kompetentan i ima velika 
iskustva u prijavama za projekte, te može pojedinom voditelju potencijalnog projekta dati na 
vrijeme pravu i dobru informaciju kao i usmjeriti ga. Smatra da je to zadaća Ureda za projekte 
na jednog sastavnici. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici izv.prof.dr.dr.sc. Ivi Rezić koja pojašnjava da je ono 
što Fakultet želi da da se poveća broj prijava projekata. Nadalje, pojašnjava, da Obrazac 
prijave ponekad dođe nepopunjen, te upravo iz tog razloga treba izraditi protokol.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja u svom izlaganju obrazlaže da 
različiti mehanizmi financiranja projekata zahtijevaju određenu financijsku podršku Fakulteta, 
te smatra da je radi reakreditacije Fakulteta, u čijem se postupku gleda koliko projekata 
Fakultet prijavljuje, a koliko ih dobiva, to pitanje veoma važno i Fakultet mora podržavati 
projekte.  
Dekanica odgovara da se vezano za financijske aspekte, Uprava u posljednjih 4 mjeseca 
susrela s određenim pravnim i tehničkim poteškoćama vezano za financiranje od strane 
Fakulteta. Financijska potraživanja za potrebe pojedinih projekata trebaju biti u godišnjem 
planu nabave kako bi se ta sredstva mogla isplatiti (primjerice carine, transporti, smještaji). 
Prof.dr.sc. Edita Vujasinović obrazlaže da se za prijave projekata ne zna kakav će biti 
recenzentski postupak, odnosno, za puno projekata koje znanstvenici prijavljuju, ne mogu se u 
prosincu za Plan nabave predvidjeti sva potrebna financijska sredstva za realizaciju dijela 
projektne prijave za vremensko razdoblje obuhvaćeno tim Planom nabave, već se to 
dopunjuje u dopuni Plana nabave. 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović napominje da je upravo malo prije o tome i 
govorila. 
Dekanica Fakulteta daje riječ gđi Martini Fruk, dipl.oec. koja pojašnjava, da i sadašnja i 
prethodna uprava podržava projekte, međutim, ako netko želi zaposliti nekoga na projektu, a 



 

mi nemamo npr. predviđene troškove za objavu u tisku, Narodnim novinama i dr., pa taj netko 
zamoli Upravu da se to podmiri, Uprava će to i učiniti, ali ti bi se troškovi trebali otprilike znati. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja vezano uz protokol i 
svu administraciju koja iza prijave projekata postoji, predlaže da se kod prijave projekata gdje 
se traži sufinanciranje, dakle, određeni angažman institucije, po njenom mišljenju u svakom 
slučaju bilo korisno da se, kao što se i do sada radilo, traži mišljenje i dopuštenje Povjerenstva 
za projekte u suradnji s kompletnom upravom. Međutim, kada se prijavljuju projekti koji su 
znanstveno-istraživačkog karaktera, radi se o projektima druge naravi, kod te vrste projekata 
smatra da bi tada trebalo na neki način pustiti autonomiju glavnom istraživaču, bez obzira da li 
je partner ili je glavni istraživač da oformi svoj tim, i da zapravo, kroz zahtjev, to bude na neki 
način, prijavljeno. Nadalje, napominje, da se neki troškovi ne mogu financirati od strane 
projekta jer nisu prihvatljive aktivnosti unutar samog projekta. 
Dekanica pojašnjava, da se upravo u slučajevima kada određeni troškovi nisu predviđeni iz 
projekta treba usuglasiti s upravom. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici izv.prof.dr.dr.sc. Ivi Rezić koja pojašnjava da 
problem nastaje, kada se prijavljuje projekt jer kod prijave projekta uglavnom učesnici u 
projektu smatraju da se sve može sufinancirati, a da pri tom o istome Upravu uopće o istom ne 
izvijeste. Zato će se uvesti protokol, te do tih problema neće dolaziti.  
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja napominje, da su se u doba njenog 
mandata, podržavali projekti, naravno ne svi, te je trebalo sve dobro uskladiti. Nadalje, moli da 
se izradi dokument iz kojega je vidljivo što je sve financirano iz sredstava Fakulteta za 
projekte. Isto tako, napominje, da je sve projekte poduprla bez obzira na činjenicu o kakvoj se 
prirodi nedostatka pri tom radilo. Smatra da sve projekte treba poduprijeti, jer da se ne radi o 
velikim iznosima. 
Dekanica Fakulteta ponovno pojašnjava, odnosno apelira, da kroz Ured za projekte i kroz 
nadolazeću tribinu pokušamo u što većem broju sudjelovati na novim projektima.  
 
 
Obavijesti prodekanica 
 
Prodekanica za znanstveno-istraživački i umjetnički rad prikazom na projekcijskom platnu 
prikazuje usporedbu starog i novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, 
te isto obrazlaže. Dokument će biti poslan i na mail adrese članovima Fakultetskog vijeća. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja postavlja pitanje do kada je rok za 
predaju prijedloga i komentara za Zakon, na što dekanica prof.dr.sc. Gordana Pavlović 
pojašnjava da je na Dekanskom kolegiju, koji je dugo trajao, predstojnicima Zavoda rekla sve 
rokove vezane za pojedine akte, pa tako i za ovaj Zakon. Rok za predaju prijedloga je 1. 
ožujak 2019.g. 
Prodekanica za znanstveno-istraživački i umjetnički rad izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić obavještava 
Fakultetsko vijeće da je Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FBF), u 
suradnji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (TTF), u utorak 12. veljače 
2019. ugostio je Global Women’s Breakfast, znanstveno događanje pod motom Empowering 
Women in Chemistry: A Global Networking Event. Manifestacija se odvija u sklopu stote 
obljetnice međunarodne organizacije International Union of Pure and Applied Chemistry 
(IUPAC) i međunarodnog obilježavanja Godine periodnog sustava elemenata. 
Nadalje, obavještava da će se 11.3.2019. održati tribina pod nazivom „Transformacija u 
Varteksu i perspektiva domaće tekstilne industrije" koju će održati Nenad Bakić, hrvatski 
poduzetnik i investitor. 
Tribina će se održati u petak, 8. ožujka 2019. u 15:00 sati na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu, Prilaz baruna Filipovića 28a, u predavaonici A-301, te poziva sve da 
istoj prisustvuju. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
doc.dr.sc. Ivani Schwarz koja obavještava da će u ovom semestru doći u okviru Erasmus 
razmjene 6 studenata, te s obzirom da je u proteklom razdoblju bilo dosta upita i nejasnoća 
vezano za studente i za održavanje nastave, pitanja se pozitivno rješavaju. Jedno od važnijih 
pitanja je bilo pitanje da li se kolegij koji se izvodi u jednom semestru na hrvatskom jeziku 
može izvoditi u oba semestra na engleskom jeziku za studente Erasmusa ili nekog drugog 
programa. Odgovor je da se isti  kolegij može izvoditi u oba semestra bez obzira na hrvatsku 
inačicu istog kolegija. Drugo od važnijih pitanja je bilo pitanje pohađanja više ili niže razine 



 

kolegija, te pojašnjava da nikakvim pravilnikom nije ograničeno slušanje kolegija više ili niže 
razine, ali uz napomenu da to mora biti jasno označeno u dokumentu „Learning agreement“ i 
da domaća institucija studenta na to pristaje. Nadalje, vezano za angažiranje naših nastavnika 
na drugim institucijama treba voditi računa o vremenskom razdoblju cjelokupnog procesa od 
dana podnošenja zahtjeva i voditi računa da se nastava na drugoj instituciji ne može održavati 
bez potpisanog ugovora.  
Dekanica Fakulteta napominje da su se na prošlim sjednicama Fakultetskog vijeća davale 
suglasnosti uvjetno, bez potpisanog institucijskog sporazuma, te se očekuje dostava 
sporazuma, ukoliko isti nedostaje.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja smatra da je neprihvatljiv način 
upisa Erasmus studenata u ISVU sustav zajedno s redovnim studentima na redovnim 
kolegijima. 
Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju odgovara da je prof.dr.sc. Tomislav 
Rolich kao ISVU koordinator postavio upit prema Srcu na koji način ostale sastavnice 
Sveučilišta rješavaju taj problem, i dobio je odgovor da i ostale sastavnice tu proceduru 
provode na identičan način kao i mi i da nema alternativnog načina. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja informira Fakultetsko 
vijeće, vezano za njen odlazak na Sveučilište u Osijek, te napominje da se našla u jednoj  
pomalo nezahvalnoj poziciji, jer je dobila poziv s tog Sveučilišta, ne ona osobno, već Fakultet, 
kako bi održala nastavu za kolegije Povijest odijevanja i analitičko oblikovanje povijesnih 
kostima. U dogovoru s prodekanicom za međunarodnu suradnju dobila je suglasnost da se  
zahtjev za njezinim angažmanom može uvrstiti za raspravljanje na Fakultetskom vijeću. 
Međutim došlo je do određenog nesporazuma, zbog neznanja i nedovoljne informiranosti s 
obje strane, a to je da ne postoji potpisan Sporazum. Po tom saznanju, obratila se Uredu za 
pravne poslove na Sveučilištu u Zagrebu. Ured za pravne poslove Sveučilišta u Zagrebu je 
odgovorio da ona nije niti u jednom trenutku u protuzakonitom aktu. Isto tako napominje, da je 
Sveučilište u Osijeku nekoliko puta pokušalo stupiti u kontakt s našom Pravnom službom, ali 
bezuspješno. Moli da ju se ubuduće, ako nešto krivo radi, na to upozori. 
Dekanica Fakulteta napominje da će se izraditi točan protokol koji će biti poslan predstojnicima 
Zavoda kako više ne bi bilo nejasnoća. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici doc.dr.sc. Ivani Schwarz koja napominje da 
izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič nije niti u kakvom prekršaju, te joj je na Fakultetskom 
vijeću dana suglasnost za izvođenje nastave u Osijeku. Nakon toga je uslijedila jedna pravna 
procedura, ugovori su u Osijek poslani i mailom i poštom, na što oni nisu reagirali, odnosno 
nisu željeli isti potpisati. Ugovor se mora potpisati, te je problem upravo proizišao iz toga. Još 
uvijek se čeka potpisani Ugovor. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja se 
nadovezuje na informacije koje su upućene predstojnicima Zavoda na Dekanskom kolegiju, a 
vezane su uz prethodnu raspravu, moli da se poštuje procedura oko održavanja nastave na 
drugim sastavnicama, kao i održavanje nastava na našoj instituciji gdje mi pozivamo pojedine 
nastavnike da održe nastavu kod nas. Što se tiče prijava tema završnih i diplomskih radova, 
moli da se za naputke obrati predstojnicima Zavoda. Vezano za održavanje Tehnologijade 
obavještava da će u drugoj polovici ovoga tjedna biti održan jedan stručni sastanak s užim 
timom, gdje će biti definiran postupak, procedura, odnosno sve aktivnosti koje će biti 
provođene. S time u vezi obavijesti će biti poslane putem maila, te apelira na nastavnike da 
pripremaju teme odnosno studente koji bi nas mogli prezentirati u znanstvenom dijelu 
natjecanja.  
 
 
 

 
Ad 3 

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 



 

 

 

 

 

Ad 4 
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak. god. 2018./2019. 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o Izborima za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak. god. 
2018./2019. koji će se održati 26. i 27. ožujka 2019.g. od 8-20 sati. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja 
detaljnije pojašnjava proceduru izbora. 

 
 

Ad 4.1. 
Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i  

Studentske zborove njegovih sastavnica u ak. god. 2018./2019. 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko da će se Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak. god. 
2018./2019. održati 26. i 27. ožujka 2019.g. od 8-20 sati. 

 
 
 
 

Ad 4.2. 
Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog povjerenstva 

radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika 

 

Utvrđuje se prijedlog Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog povjerenstva iz redova 
nastavnog osoblja radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta kako slijedi: 
 

1. Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, predsjednica 
1a. Doc.dr.sc. Renata Hrženjak, zamjena za prof.dr.sc. Antonetu Tomljenović 

 
2. Izv.prof.mr.art. Jasminka Končić, članica 
2a. Izv.prof.art. Paulina Jazvić, zamjena za izv.prof.mr.art. Jasminku Končić 

 
 
 
 
 

Ad 4.3. 
Utvrđivanju prijedloga Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za prigovore radi 

provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
iz redova nastavnika 

 

 



 

Utvrđuje se prijedlog Fakultetskog vijeća za imenovanje Povjerenstva za prigovore iz redova 
nastavnog osoblja radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta kako slijedi: 
 
 
 
 
 
 
 

1. Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić, predsjednica 
1a. Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, zamjena za izv.prof.dr.dr.sc. Ivu Rezić 
 
2. Izv.prof.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić, članica 
2a. Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič, zamjena za izv.prof.dr.sc. Ivanu Salopek 

 Čubrić 
 

3. Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, članica 
3a. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, zamjena za doc.dr.sc. Maju Somogyi Škoc 

 

 

Ad 5 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju kriterija i           

Izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za  
prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za podnošenje izvješća o ispunjavanju kriterija izvrsnosti za 
produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju 
iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika na Zavodu za temeljne 
prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, u sastavu: 
prof.dr.sc. Željko Šomođi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednik 
Povjerenstva;  
prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – član 
Povjerenstva i prof.dr.sc. Borivoj Modlic, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i 
računarstva – član Povjerenstva. 
 

 

Ad 6 
Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Slavice Bogović u znanstveno zvanje 

više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

 
i 
 

Ad 6.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Slavice Bogović 
u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, 

znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 
 
Pokreće se postupak izbora doc.dr.sc. Slavice Bogović u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za pristupnicu doc.dr.sc. Slavicu Bogović, u 



 

sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - 
predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Zoran Stjepanović, Univerza v Mariboru Fakulteta za 
strojništvo - član Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva. 
 
 
 
 
 
 

Ad 7 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora  

izv.prof.dr.sc. Sanje Ercegović Ražić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice  
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstila tehnologija 

 
Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu 
izvanrednog profesora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava 
uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području 
tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 2. 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, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 
 

Ad 8 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora  

izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice  
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstila tehnologija 

 
Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, u znanstvenom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog 
profesora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, 
znanstveno polje tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 2. 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, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 

 
 
 

 
Ad 9 

Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) 
na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju viši predavač, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme,  

u punom radnom vremenu, u Studijskoj jedinici Varaždin 
 
Agate Vinčić, dipl.ing., predavačica izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto više 
predavačice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Studijskoj jedinici Varaždin 
jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
 

Ad 10 



 

Prof.dr.sc. Željko Penava – davanje Suglasnosti za izvođenje nastave na I. i II. godini 
preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku za kolegije „Uvod 

u materijale i tehnologiju tekstila/Tehnologija materijala (tekstil) u ljetnom semestru  
ak.god. 2018./2019., ukupno 15 sati predavanja 

 
Prof.dr.sc. Željku Penavi daje se suglasnost za izvođenje nastave na I. i II. godini 
preddiplomskog Studija restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku za kolegije „Uvod 
u materijale i tehnologiju tekstila/Tehnologija materijala (tekstil) u ljetnom semestru ak.god. 
2018./2019., ukupno 15 sati predavanja. 
 

 
 

Ad 11 
Doc.dr.sc. Alica Grilec – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta u trajanju od 3 

tjedna u okviru CEEPUS programa, u svrhu akademske mobilnosti i podučavanja u razdoblju 
od 25. veljače do 15. ožujka 2019.g. na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 

 
Doc.dr.sc. Alici Grilec daje se suglasnost za odsustvo s radnog mjesta u trajanju od 3 tjedna 
u okviru CEEPUS programa, u svrhu akademske mobilnosti i podučavanja u razdoblju od 25. 
veljače do 15. ožujka 2019.g. na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za strojništvo 
 
 

 
Ad 12 

Katia Grgić, dipl.inž. – davanje Suglasnosti za odsustvo s radnog mjesta u okviru CEEPUS 
programa, u svrhu akademske mobilnosti u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2019.g. na 

Univerzi v Mariboru Fakulteta za strojništvo 
 
Katii Grgić, dipl.inž. daje se suglasnost za odsustvo s radnog mjesta u okviru CEEPUS 
programa, u svrhu akademske mobilnosti u razdoblju od 01. svibnja do 31. svibnja 2019.g. na 
Univerzi v Mariboru Fakulteta za strojništvo. 
 
 
 

Ad 13 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  

i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

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

Ad 14 
Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2018./2019. 

 
Utvrđuju se i prihvaćaju 2. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
 
 

Ad 15 
Prijedlog upisnih kvota za upis na I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija  

na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u ak.god. 2019./2020. 
 

Utvrđuju se upisne kvote za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i 
preddiplomskog stručnog studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 



 

ak.god. 2019./2020. sukladno tablici koja se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni 
dio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Sveučilište u Zagrebu 

Tekstilno – tehnološki fakultet 

PRIJEDLOG UPISNIH KVOTA ZA UPIS U 1. GODINU 

PREDDIPLOMSKIH  SVEUČILIŠNIH I STRUČNOG SVEUČILIŠNOG 

STUDIJA U AK. GOD. 2019./2020. 

redoviti studenti  izvanredni 

studenti 

strani 

studenti 

Hrvati 

izvan RH 

ukupni broj 

studenata 

Preddiplomski sveučilišni studij 

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - 

smjerovi: Projektiranje i menadžment  

tekstila, Tekstilna kemija , materijali i 

ekologija te Odjevno inženjerstvo 

(PMT, TKME, OI) 

150 0 10 2 160 + 2 

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - 

smjer: Industrijski dizajn tekstila i 

odjeće (IDTO) 

50 0 5 0 55 

Tekstilni i modni dizajn – smjerovi: 

modni dizajn i dizajn tekstila (MD, DT)  
80 0 10 1 90 + 1 

                                                                                                                                                                                 305 + 3 

Preddiplomski stručni studij: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija 

smjer: Tekstilna tehnologija (TT) 10 0 0 0 10 

smjer: Odjevna tehnologija (OT) 30 0 0 0 30 

smjer: Dizajn obuće (DO) 20 0 5 0 25 

smjer: Obućarska tehnologija (OT) 20 0 0 0 20 

                                                                                                                                                                                  85 

Sveukupno:  360 0 30 3 390 + 3 

 
 
 

 
 

Ad 16 
1. izmjene i 1. dopuna Plana nabave za 2019. godinu 

 



 

Prihvaća se 1. izmjena i 1. dopuna Plana nabave za 2019. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 
Ad 17 

Godišnje Financijsko izvješće za 2018. godinu 
 

 
Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta  za 2018. godinu. 
 
 
 

Ad 18 

Obavijesti 

 

18.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
  
 
18.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 
18.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof, voditeljici TSRC-a, a vezano za 
pitanje stepenica na lokaciji Savska. Prof.dr.sc. Sandra Bischof obrazlaže da isto nije moglo 
biti provedeno u 2018.g. jer nije dobivena građevinska dozvola. Sadašnja Uprava smatra da 
taj iznos treba biti naplaćen iz sredstava TSRC-a s čime se ona ne slaže. 
Dekanica Fakulteta obrazlaže da se radi o elementarnom računovodstvenom neznanju. 
Sredstva TSRC-a su vlastita sredstva Fakulteta, račun Fakulteta je samo jedan, TSRC se 
zove mjesto troška, sredstva koja tamo stoje troše se strogo namjenski. O sredstvima TSRC-
a odlučuje isključivo čelnik institucije, to nije neki zasebni račun, već se to računovodstveno 
zove mjesto troška. Vezano uz to, dekanica Fakulteta će voditeljici TSRC-a kao i prorektorici 
Hruškar, kojoj se pismeno obratila voditeljica TSRC-a prof.dr.sc. Sandra Bischof po istoj temi,  
poslati dopis. Ono što nije planirano u projektu od 12 milijuna kuna, je stavka da treba 
izmijeniti stubište, a isto je začudno. Zatim je to stubište stavljeno u Plan nabave za 2018.g. 
pod nazivom „stubište“, te je to Fakultetsko vijeće izglasalo. Potom je rečeno da zbog 
vremenskog tijeka projekta nije došlo do realizacije u 2018.g. Nadalje napominje, da čelnik 
institucije određuje s kojeg će se mjesta trošiti sredstva. Odgovor dekanice Fakulteta je bio da 
obzirom na znatne prihode koji postoje na mjestu troška TSRC, da se iznos od 50.000,00 kn 
za stubište isplati s mjesta troška TSRC-a o čemu se prethodno, računovodstveno, s raznim 
ljudima konzultirala. Treba razlikovati proračun Fakulteta od mjesta troška. Nadalje 
napominje, kada se govori o onih 10% što TSRC na temelju svojih ekspertiza daje Fakultetu, 
da je isto unijeto u dokument koji je njoj donesen nakon mjesec dana traženja, pa se stoga 
Dekanica pita, a gdje je Interni pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava koje uprihođuje 
TSRC. Ujedno napominje, da se unazad 10 godina, mjesto troška TSRC-a troši na način da 
Fakultetsko vijeće nije donijelo Interni pravilnik o raspodjeli tih novčanih sredstava, poštujući 
napore onih koji najviše rade stručne ekspertize u okviru TSRC-a. Dekanica Fakulteta 
podsjeća da je u više navrata opominjala da rad TSRC-a mora biti drugačije uređen, na način 
da to dozvoli i odobri Fakultetsko vijeće. Mnoge sastavnice imaju Interni pravilnik o raspodjeli 



 

novčanih sredstava na 30-tak stranica, a prof.dr.sc. Sandra Bischof, voditeljica TSRC-a, je u 
studenom 2018.g. donijela list papira na kojem je raspodjela novčanih sredstava napisana 
bez ikakvog pravnog obrazloženja i bez razrade po stavkama. Dekanica Fakulteta napominje, 
da ima nekoliko modela takvih internih pravilnika raspodjele sredstava, te da iste može kao 
pomoć poslati mailom, kako bi se konačno izradio Pravilnik o raspodjeli tih sredstava. Isto 
tako napominje, da kao članica Fakultetskog vijeća prije 1. listopada 2018., uopće nije bila 
upoznata sa sredstvima TSRC-a kao niti načinom raspodjele novčanih sredstava.  
Dekanica Fakulteta, ponovno ističe da se mora utvrditi uloga TSRC-a i uloga CTD-a. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja napominje da je predala 
Poslovnik o radu TSRC-a , a ne Pravilnik, jer on niti ne postoji, te da mi kao Fakultet trebamo 
Pravilnik o ulaganjima institucije u razvojne aktivnosti. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja navodi svoje žaljenje da dekanica 
Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović, Savsku doživljava kao TSRC jer se u Savskoj odvija 
nastava, rade se doktorati, što znači da je i dobar dio naših članova vijeća studirao u Savskoj. 
Žao joj je i što dekanica Fakulteta stavlja sjenu na sredstva TSRC-a, a vezano za kolanje 
računa,  te napominje da su to mali iznosi računi ističući da se radilo transparentno i da 
postoje dokazi da su se kupovala računala, materijal i dr.  
Dekanica Fakulteta napominje da će se 50.000,00 kn isplatiti s mjesta troška TSRC-a iz 
razloga što je i sam naziv projekta vezan za TSRC, pa je mišljenja da se stubište treba isplatiti 
s tog mjesta troška. 
 
 
 
18.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 

 
Ad 19 

R a z n o     
     
Daljnjih obavijesti nije bilo. 
 
 
 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 14 sati i 10 minuta. 
 
 
 
    
 
 
 
 Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


