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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
 
KLASA: 602-04/16-70/4 
URBROJ: 251-68-01/1-16-2a 
Zagreb, 28. listopada 2016. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2016./2017. održane 28. listopada 2016. godine, u predavaonici A-301 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 9:30 sati. 
 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 49 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća, Fakultetsko vijeće usvaja slijedeći 
 
 
Dnevni red : 

 
 

 
1. Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 19. rujna 2016. 
godine; 

2. Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 14. listopada 2016. 
godine; 

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
348. ak.god. (2016./2017.)  održane 11. listopada 2016. godine; 

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

4.1.  Zamolba studenata od 17. listopada 2016.   
„Produljenje roka za završetak studija po predbolonjskom programu“ 

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

6.  Dr.sc. Beti Rogina-Car - Pokretanje postupka za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
suradnik iz područja tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija; 

6.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor dr.sc. Beti Rogina-Car u znanstveno 
zvanje znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje tekstilna 
tehnologija; 
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7. Imenovanje člana Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta; 

8. Imenovanje zamjenika Voditeljice Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

9.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora izv.prof.dr.sc. Antonete Tomljenović u znanstveno  zvanje  znanstveni savjetnik, 
u  znanstvenom  području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija;  

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

izbora dr.sc. Ivane Schwarz na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo;  
 

11. Doc.dr.sc. Karlo Lelas – davanje suglasnosti za izvođenje nastave na Fakultetu 
prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ljetnom 
semestru akademske godine 2016./2017. na kolegiju Klasična mehanika; 

 
12. Dr.sc. Alica Grilec Kaurić – davanje suglasnosti za izvođenje nastave na Ekonomskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u VI. ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. 
na kolegiju Turizam;  

 
13. Doc.dr.sc. Slavica Bogović – davanje suglasnosti za boravak na Univerzi v Mariboru u 

vremenskom periodu od 7.-18. studenog 2016. godine u okviru bilateralnog projekta 
„Nove tehnologije pri razvoju zaštitne odjeće u virtualnom okruženju“; 

 
14. Dr.sc. Beti Rogina-Car – davanje suglasnosti za boravak na Univerzi v Mariboru u 

vremenskom periodu od 7.-18. studenog 2016. godine u okviru bilateralnog projekta 
„Nove tehnologije pri razvoju zaštitne odjeće u virtualnom okruženju“; 

 
       15.    2. Dopuna Plana nabave za 2016. godinu; 
 

 16.    Imenovanje Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata; 

 17.   Izmjene Pravilnika o dodjeli stipendije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za studente poslijediplomskoga sveučilišnog studija Tekstilna znanost i 
tehnologija (7.7.2014., Klasa: 003-08/14-01/2, Ur.broj:251 68-02/l-14-1); 

 
       18.    Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

    18.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
    18.2. diplomskih radova stručnog studija  
    18.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
    18.4. završnih radova stručnog studija 

          18.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
 
       19.     Obavijesti 

    19.1. Obavijesti dekanice 
     19.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    19.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    19.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    19.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
     19.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
       20.    Razno     
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Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 19. rujna 2016. godine. 

 
 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 14. listopada 2016. 
godine. 
 
 

Ad 3 
Dekanica Fakulteta izvještava sa 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. 
ak.god. (2016./2017.)  održane 11. listopada 2016. godine, te obavještava o potvrdi izbora u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju prof.dr.sc. 
Sandre Bischof. Također izvještava o financijskim pitanjima vezanim za realizaciju vanjske 
suradnje u ak.god. 2015./2016., zatim o Prijedlogu raspodjele preostalih sredstava školarine 
prvog programskog ugovora u ak.god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., o potvrđivanju 
modela naplate participacije školarina sastavnica Sveučilišta u Zagrebu; raspodjeli sredstava za 
investicijsko održavanje kao i o raspodjeli sredstava iz Interventnih sredstava. 
 
 
 

Ad 4 
Nakon kratkotrajne rasprave donosi se Odluka : I. „Trajanje prava na završetak studija za 
studente koji su upisani na dodiplomski  studij prije ustrojavanja preddiplomskih studija 
sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br.123/2003; 
198/2003;105/2004; 174/2004; 2/07-Odluka USRH; 46/2007; 45/2009; 63/2011; 94/2013; 
139/13; 101/14 i 60/15) na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, produžuje se 
do 30. rujna 2017.g.; II. „U roku iz članka I. ove Odluke (do 30. rujna 2017.godine), studenti koji 
su upisani na dodiplomski  studij prije ustrojavanja preddiplomskih studija (prema starom 
studijskom planu i programu), a koji žele završiti studij, dužni su položiti sve preostale ispite i 
obraniti diplomski rad“; III. „Ukupan iznos troškova koje je student upisan na dodiplomski  studij 
prije ustrojavanja preddiplomskih studija dužan platiti Fakultetu, utvrdit će se posebnom 
Odlukom Fakultetskog vijeća.“; IV. „Studentima koji žele prijeći na jedan od preddiplomskih 
studijskih programa omogućit će prijelaz uz priznavanje dijela ispita položenih na dodiplomskom 
studiju te uz upis ispita razlike. Priznavanjem dijela položenih ispita od strane nositelja kolegija, 
studenti će ostvarivati dio potrebnog broja ECTS bodova, za upis na višu godinu studija. 
Ukupan broj ispita razlike odredit će se na temelju potrebnog broja ECTS bodova koje student 
još treba ostvariti, sukladno programu studija. 
Pri tome student plaća participaciju dijela školarine sukladno Odluci o participaciji školarine za 
akad. god. u kojoj se student upisuje na studij.“; V. „Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka (Klasa: 602-04/15-77/5, Ur.br. 251-68-06/2-15-26) od 19. listopada 2015.g.“ i VI. 
„Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“. 
 
 
Dekanica daje riječ studentskoj predstavnici koja moli da se da riječ nekome od prisutnih 
studenata Inicijative Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
Dekanica Fakulteta daje riječ studentu Marku Miškoviću koji čitajući pripremljeni tekst iznosi 
kako se studentima nije omogućila komunikacija s Upravom, te nabraja zahtjeve studenata 
navedene u 7 točaka. Isto tako student Marko Mišković iznosi da Ugovor o studiranju koji 
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potpisuju studenti prilikom upisa na sveučilišne preddiplomske i diplomske studije  nisu valjani, 
te da mu je tu činjenicu iznijela tajnica gđa Sanja Miletić, dipl.iur.  
Tajnica Fakulteta gđa Sanja Miletić, dipl.iur. odgovorno tvrdi da tako nešto nije rekla, te da je 
student Marko Mišković dolazio po sasvim drugoj temi na razgovor, a riječ je o njegovim 
različitim vlastoručnim potpisima koji nisu istovjetni u Indeksu, u prethodno potpisanom Ugovoru 
o studiranju, u osobnoj iskaznici kao i u zadnjem potpisanom Ugovoru. Isto tako napominje da 
je student Marko Mišković 3 puta dolazio na razgovore i da ga je svaki puta saslušala. Nadalje 
ističe, da je provela sate i sate razgovarajući sa svim studentima koji su željeli razgovarati. 
Također ističe, da su se razgovori vodili sa svim studentima koji su to tražili. Isto tako naglašava 
da je u razgovorima sudjelovao i ISVU koordinator, te da je prema studentima uvijek bio 
korektan odnos. Ponovno naglašava da se svakom studentu koji su to želio omogućio razgovor.  
Dekanica Fakulteta predlaže da se daljnje raspravljanje obustavi, te je ponudila izvanrednu 
sjednicu fakultetskog vijeća na kojoj bi se dalje o ovoj temi raspravljalo, te moli studente da 
dopis koji su pripremili dostave danas putem urudžbenog ili da ga dopune ako ima još 
problema. 
Dekanica Fakulteta objašnjava da su u ISVU proces uključene i jedna i druga strana, a da 
dekan i tajnik nemaju ulaz u ISVU, te da ulaz u ISVU dekanica ima samo kao nastavnik.  
Praksa je da ako student uoči neku nepravilnost u ISVU, treba se javiti u studentsku referadu, a 
ako nastavnik uoči neku nepravilnost treba se javiti prodekanici za nastavu. Dekanica 
napominje, da je ona uočila da nešto nije u redu u ISVU sustavu, ali da ona osobno nema niti 
jednog studenta koji je 4 puta izašao na ispit, te je prvi puta uočena nepravilnost na kolegiju 
Tekstilna vlakna i materijali, odnosno kada su studenti počeli izlaziti na taj ispit 8., 9., pa i 16. 
puta i tada su uočene tehničke nepravilnosti u ISVU sustavu. Smatra da su i drugi profesori 
morali imati isti problem, ali nitko nije reagirao, a zašto nije, dekanica ističe da u isto ne može 
ulaziti. Napominje, da se ne može na kolegij izlaziti više od 8 puta, jer to nije u skladu s 
Pravilnikom o studiranju, iz razloga što nakon četvrtog puta student polaže ispit pred komisijom, 
a nakon 8 puta gubi pravo studija. Isto tako napominje, da niti jedan student koji je izašao na 
ispit 8 ili 16 puta nije sankcioniran, već mu je data prilika da ponovno izađe na ispit, iako je 
evidentno da je krivo vođen u ISVU sustavu. Nadalje, dekanica ističe, da nitko zbog toga nije 
sankcioniran već su odobreni dodatni rokovi, te je dekanica dala i izvanredni dodatni rok kako 
studenti ne bi izgubili pravo studiranja.  
Dekanica Fakulteta moli tajnicu Fakulteta gđu Sanju Miletić, dipl.iur. za pojašnjenje.  
Tajnica Fakulteta objašnjava studentima da nema saznanja tko je bio zadužen za ISVU sustav, 
te da niti tajnica Fakulteta nema mogućnosti ulaska u ISVU. Isto tako nema niti dekanica osim 
kao nastavnik, a ulazak u ISVU nema niti prodekanica za nastavu, te se isti navodi mogu preko 
Srca vrlo lako dokazati. Nadalje napominje, da ako ne dobije informaciju da sustav ne 
funkcionira kako treba, smatra da je sve u redu.  
Dekanica predlaže Fakultetskom vijeću i prisutnim studentima izvanrednu sjednicu Fakultetskog 
vijeća za 7. studenog 2016. godine. 
Dekanica Fakulteta dodatno napominje studentima da provjere istinitost tvrdnji koje tako olako 
iznose u medijima, jer iznošenjem neistinitih činjenica i paušalnih navoda nanose štetu ne samo 
ugledu profesora, djelatnika Fakulteta već i sami sebi.  
 

 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o izborima i napredovanjima nastavnika i 
suradnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, kao i dobivenim 
Suglasnostima Sveučilišta u Zagrebu, te informira o raspisanim Natječajima. 
Dekanica Fakulteta obavještava kako Izvješće na Natječaj za docenta u Odjevnom zavodu još 
uvijek nije predan Povjerenstvu za unifikaciju, te daje riječ prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu, 
predsjedniku Povjerenstva za unifikaciju. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale navodi kako predsjednik 
Povjerenstva nije predao jedno sumarno Izvješće već dva parcijalna, te kao takav nije mogao 
biti razmatran. 
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Ad 6 
Pokreće se postupak izbora dr.sc. Beti Rogine-Car, u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, 
područje tehničkih znanosti, polje tekstila tehnologija. 
 
  

 
Ad 6.1 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice u sastavu: prof. emeritus  Drago Katović, Sveučilište 
u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednik Povjerenstva; doc.dr.sc. Anica Hursa 
Šajatović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  – članica Povjerenstva i 
izv.prof.dr.sc. Ana Budimir, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - članica Povjerenstva. 

 
 

Ad 7 
Doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac imenuje se za člana Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 8 
Imenuje se Vijeće doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 
u sastavu: prof.dr.sc. Sandra Bischof, prof.dr.sc. Tanja Pušić, izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović, 
izv.prof.art. Andrea Pavetić, prof.dr.sc. Dubravko Rogale, doc.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, 
prof.dr.sc. Stana Kovačević; prof.dr.sc. Edita Vujasinović i Maja Mahnić Naglić, dipl.ing. 
Doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac imenuje se za zamjenicu Voditeljice Vijeća doktorskog studija. 
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaju važiti Odluka KLASA: 602-04/14-70/1, URBROJ: 
251-68-02/1-14-17 od 16. lipnja 2014. godine. 
 
 
 

Ad 9 
Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, 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 i 60/15 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 10 
Dr.sc. Ivana Schwarz, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za projektiranje i menadžment 
tekstila jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 

 
Ad 11 

Doc.dr.sc. Karlu Lelasu daje se suglasnost za izvođenje nastave na Fakultetu prirodoslovno 
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ljetnom semestru akademske godine 
2016./2017. na kolegiju Klasična mehanika. 
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Ad 12 
Dr.sc. Alici Grilec Kaurić  daje se suglasnost za izvođenje nastave na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu u VI. ljetnom semestru akademske godine 2016./2017. na kolegiju 
Turizam. 
 
 

 
Ad 13 

Doc.dr.sc. Slavici Bogović daje se suglasnost za boravak na Univerzi v Mariboru u vremenskom 
periodu od 7.-18. studenog 2016. godine u okviru bilateralnog projekta „Nove tehnologije pri 
razvoju zaštitne odjeće u virtualnom okruženju“.  
 
 
 

 
Ad 14 

Dr.sc. Beti Rogina-Car daje se suglasnost za boravak na Univerzi v Mariboru u vremenskom 
periodu od 7.-18. studenog 2016. godine u okviru bilateralnog projekta „Nove tehnologije pri 
razvoju zaštitne odjeće u virtualnom okruženju“.  
 

 
 

Ad 15 
Prihvaća se Prijedlog 2. Dopune Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2016. godinu.   
 
 
 

Ad 16 
U Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu, izabiru se: doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović – predsjednica 
Povjerenstva; prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak – zamjenik predsjednice Povjerenstva, prof.dr.sc. Alka 
Mihelić Bogdanić – članica Povjerenstva; doc.dr.sc. Krešimir Purgar – zamjenik članice 
Povjerenstva prof.dr.sc. Alke Mihelić Bogdanić; doc.dr.sc. Slavica Bogović - članica 
Povjerenstva; prof.dr.sc. Budimir Mijović – zamjenik članice Povjerenstva doc.dr.sc. Slavice 
Bogović; Anamarija Jukica – članica Povjerenstva iz redova studenata; Marko Mišković – 
zamjenik članice Povjerenstva iz redova studenata Anamarije Jukice; Daniel Časar Veličan – 
član Povjerenstva iz redova studenata; Juro Živičnjak – zamjenik člana Povjerenstva iz redova 
studenata Daniela Časara Veličana. 
Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici biraju se na vrijeme od dvije godine. 
 
 
 
 

Ad 17 
Usvajaju se Izmjene Pravilnika o dodjeli stipendije Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za studente poslijediplomskoga sveučilišnog studija Tekstilna znanost i tehnologija 
(7.7.2014., Klasa: 003-08/14-01/2, Ur.broj:251 68-02/l-14-1).  
 
 
 

Ad 18 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 
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Ad 19 
 

19.1. Obavijesti dekanice 

Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o pristiglo pozitivnoj ocjeni reakreditacije 
doktorskog studija koji je ocijenjen sa najvišom ocjenom. Dekanica čestita svim kolegama koji 
su učestvovali u istome. Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je 
mišljenja da se Fakultet nije trebalo sankcionirati radi ishoda učenja, jer isto nije bila obaveza na 
nacionalnoj razini, već je sada to obaveza da se za svaki kolegij izrade ishodi učenja. Isto tako 
obavještava Fakultetsko vijeće da software za mjerenje plagijatorstva je izuzetno dobro 
podkrijepljeno, mi  Fakultet da nije imao pa je dobiven minus na doktorskom studiju, te smo 
dužni pitanje etike i morala rješavati na razini doktorskog studenata, te smatra da to ne bi 
trebalo biti na razini Fakulteta već na razini Sveučilišta u Zagrebu. Dekanica Fakulteta 
obavještava da će dati prijedlog Rektoru da se software kupi na razini Sveučilišta u Zagrebu.  

 
19.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Prodekanica za znanstveno istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće da je otvoren 
Natječaj za zanimljiv istraživački rad iz tehničkog područja koji uključuje opremu za ispitivanje 
materijala, te moli da se na isti prijave svi koji imaju uvjete za Natječaj. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 13 sati i 05 minuta. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                                 Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                                 Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 
 


