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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovi ća 28a  
 
Zagreb, 21. prosinca 2015.  
 

Z A P I S N I K 
 

2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 21. prosinca 2015. godine 

 
Vrijeme sazivanja sjednice Fakultetskog vijeća je na temelju Poziva (KLASA: 602-04/15-70/6 
URBROJ: 251-68-06/3-15-2) od 14. prosinca 2015. 
 
Broj članova Fakultetskog vijeća je 69 
Nazočnih članovi Fakultetskog vijeća je 53 
Opravdano odsutnih članova 6 
Neopravdano odsutnih članova 10 
 
Sjednicu vodi predsjedavajuća prof.dr.sc. Sandra Bischof – dekanica. 
Rad sjednice započeo je u 9,00 sati. 
 
Predsjedavajuća utvrñuje da su Sjednici nazočni članovi koji čine više od 50% od ukupnog broja 
članova Fakultetskog  vijeća, pa sjednica ima kvorum, te se mogu donositi pravovaljane Odluke. 
 
Predsjedavajuća predlaže Dnevni red kojeg su jednoglasno utvrdili nazočni članovi 
Fakultetskog vijeća. 
 
Utvrñen je: 
 
Dnevni red :  
 

 
1. Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 07. prosinca 2015.  

2. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I.vrste u suradnIčko zvanje asistent u 
znanstvenom području tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologija, na 
odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Zavod za projektiranje i menadžment 
tekstila 

3. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Tomislava Rolicha u znanstveno zvanje – 
znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Računarstvo 

4. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u znanstveno zvanje – 
znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna-tehnologija 

5. Imenovanje predstojnika Zavoda za odjevnu tehnologiju 

6. Izvješće povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu o prijavi izrade rukopisa za 
kalendarsku godinu 2016. 

 7. Prijava na natječaj za nagradu za znanost za 2015. godinu. 

8.   Prijedlozi tematskih područja u ak.god. 2015./2016. za izradu završnih diplomskih 
      radova  
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9.   Izmjene i dopune Povjere nastave za akademsku godinu 2015./2016. 
 

    10.  Odbor za nastavu – stavljanje Odluke o izboru članova van snage 

      10.1 Imenovanje novih članova Odbora za nastavu 

    11.  Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. godinu 

    12.  Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za prvo 
           tromjesečje 2016. godine 
 

 13. Stavljanje van snage Odluke o donošenju procedure provedbe Bagatelne nabave, Klasa: 
         602-04/14-70/1, Urbroj: 251-68-06/1-14-12 od 24.veljače 2014.godine; verzija 1.0. 

      13.1. Donošenje Procedure provedbe bagatelne nabave, verzija 1.1. 

    14.  Donošenje Procedure stvaranja ugovornih obveza 

    15.  Produljenje roka za završetak dodiplomskih studija po predbolonjskom programu 

    16.  Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu  

   16.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
   16.2. diplomskih radova stručnog studija  
   16.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
   16.4. završnih radova stručnog studija 
   16.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  

 
     17.  Obavijesti 

   17.1. Obavijesti dekanice  
   17.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
   17.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
   17.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
   17.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
   17.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

      18.   Razno 
 
 

Prelazi se na rad po utvrñenom Dnevnom redu, te su donijete Odluke i/ili Rješena i/ili Zaključci. 
 
 

Ad 1 
Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vije ća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./201 6. održane 7. prosinca 2015. 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 7. prosinca 2015. godine. 
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Ad 2 

Izvješće stru čnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanj u uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I.vrste u  suradnI čko zvanje asistent u 

znanstvenom podru čju tehni čke znanosti, znanstveno polje: tekstilna tehnologij a, na 
odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, Zavod za proje ktiranje i menadžment 

tekstila 

Na temelju dostavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u 
postupku izbora za 1 izvršitelja – asistenta iz naslova Dnevnog reda ove točke, članovi 
Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 

I 
Željka Pavlović  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje asistentice u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na 
odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za projektiranje i menadžment 
tekstila. 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

Ad 3 
Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Tomislav a Rolicha u znanstveno zvanje – 

znanstveni savjetnik, u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, znanstvenom polju: 
Računarstvo 

Dekanica predlaže pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Tomislava Rolicha u znanstvenog 
savjetnika iz naslova Dnevnog reda ove točke. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

ODLUKU  
 
I 
 

Prihvaća se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Tomislava Rolicha u znanstveno zvanje – 
znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Računarstvo 

II 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

Ad 4 
Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka P enave u znanstveno zvanje – 

znanstveni savjetnik, u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna-tehnologija 

Dekanica predlaže pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave u znanstvenog 
savjetnika iz naslova Dnevnog reda ove točke. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
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ODLUKU 
 
I 
 

Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Željka Penave  u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija. 
 

II 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za pristupnika izv.prof.dr.sc. Željka Penave, u 
sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Stana Kova čević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet – 
predsjednica Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Krste Dimitrovski, Naravoslovno tehniška fakulteta Univerze v Ljubljani – 
član Povjerenstva 

3. Prof.dr.sc. Zlatko Vrlji čak, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  – član 
Povjerenstva 

 
III 
 

Stručno povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana imenovanja Fakultetskom vijeću 
podnijeti izvješće iz točke II. ove Odluke. 
 

IV 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

 
Ad 5 

Imenovanje predstojnika Zavoda za odjevnu tehnologi ju 

Dekanica predlaže imenovanje predstojnika Zavoda za odjevnu tehnologiju. 

Dekanica predlaže pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Tomislava Rolicha u znanstvenog 
savjetnika iz naslova Dnevnog reda ove točke. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O  D  L  U  K  U 
 

o izboru predstojnika Zavoda za odjevnu tehnologiju  
 
 

1. Za predstojnicu Zavoda za odjevnu tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta bira  se doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović. 

2. Mandat predstojnici Zavoda traje dvije godine, a teče od dana potvrde dekanice Fakulteta. 

3. Prava i dužnosti predstojnice Zavoda utvrñena su Statutom Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po potvrdi dekanice Tekstilno-
tehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Sandre Bischof. 
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Ad 6 
Izvješće povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu o prijavi izrade rukopisa za 

kalendarsku godinu 2016. 

Dekanica izvještava Fakultetsko vijeće da su podnesene dvije prijave za izradu rukopisa za 
kalendarsku godinu 2016.  u tiskanom obliku i tri prijave u e-obliku. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

ODLUKU 
 

I 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu o prijavi izrade rukopisa za 
kalendarsku godinu 2016. za: 
 
a) Sveučilišni udžbenik: 
1. Željko Penava: Vezovi tkanina za listovno tkanje-tiskani oblik  
2. Zlatko Vrljičak: Tehnološki izračuni proizvodnje pletiva-tiskani oblik 
3. Kovačević, Schwarz, Brnada: Tehničke tkanine-tiskani oblik 
 
b) Fakultetska skripta: 
1. Dragana Kopitar, Zenun Skenderi: Netkani tekstil – Proizvodnja, svojstva i primjena-e-oblik 
2. Maja Somogyi Škoc: Tehnički tekstil-e-oblik 
3. Jasminka Končić: Modni dizajn I-e-oblik 
 
 

II 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

Ad 7 
Prijava na natje čaj za nagradu za znanost za 2015. godinu. 

Dekanica predlaže da se pokrene postupak za podjelu državne nagrade za znanost za 2015. 
godinu predloženici prof.dr.sc. Stani Kovačević. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 

I. 
Pokreće se postupak za podjelu državne nagrade za znanost za 2015. godinu predloženici  
prof.dr.sc. Stani Kova čević. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 
 

Ad 8 
Prijedlozi tematskih podru čja u ak.god. 2015./2016. za izradu završnih diploms kih radova 
 
Dekanica  daje riječ prodekanici za nastavu izv.prof.dr.sc. Branki Vojnović koja uz prikaz na 
projekcijskom platnu izvještava Fakultetsko vijeće kako se radi isključivo o tematskim 
područjima, te moli mentore kada budu prijavljivali teme da specificiraju točan naslov teme. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi 
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O D L U K U 
 
I 
 

Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. 
 

II 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 9 
Izmjene i dopune Povjere nastave za akademsku godin u 2015./2016. 

 
Dekanica izvještava Fakultetsko vijeće o izmjenama i dopunama Povjere nastave za 
akademsku godinu 2015./2016. koja se odnosi na kolegije engleski i njemački jezik. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 
I 
 

Utvrñuju se i prihvaćaju izmjene i dopune Povjere nastave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2015./2016. 
 
 

II 
 

Izmjene i dopune Povjere nastave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za 
ak. god. 2015./2016. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 
 
 

III 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Ad 10 

Odbor za nastavu – stavljanje Odluke o izboru članova van snage 
 
Dekanica  predlaže Fakultetskom vijeću da se stavi van snage Odluka o imenovanju Odbora za 
nastavu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz razloga duže odsutnosti radi 
odlaska na rodiljni dopust. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 
I 
 

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Odbora za nastavu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/14-70/3, UBROJ: 251-68-06/1-14-8 od 14. travnja 2014. 
godine. 
 

II 
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 10.1 
Imenovanje novih članova Odbora za nastavu 

 
Dekanica predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje članova Odbora za nastavu. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 
 

1. Imenuje se Odbor za nastavu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 
u sastavu: 

 

1. Izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović 
2. Doc. dr. sc. Anica Hursa Šajatović 
3. Doc. art. Jasminka Končić 
4. Izv. prof. dr. sc. Mario Cetina 
5. Doc. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković  

 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 

Ad 11 
Plan nabave Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za  2016. godinu 

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije koja uz prikaz Prijedloga Plana nabave 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. godinu. na projekcijskom platnu 
izlaže isti. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 

 
I 

Prihvaća se Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog Fakulteta za 2016. 
godinu. 
 
 

II 
Plan nabave iz točke I. ove Odluke nalazi se u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio. 
 
  

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

Ad 12 
Financijski plan Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za  prvo 

tromjese čje 2016. godine 
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Dekanica Fakulteta daje riječ šefici računovodstva koja uz prikaz na projekcijskom platnu izlaže 
Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za prvo tromjesečje 
2016. godine. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 

 
I 

Donosi se Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za prvo 
tromjesečje (I-III) 2016. godine. 
 
 

II 
Financijski plan iz članka I. ove Odluke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad 13 
Stavljanje van snage Odluke o donošenju procedure p rovedbe Bagatelne nabave, Klasa: 

602-04/14-70/1, Urbroj: 251-68-06/1-14-12 od 24.vel jače 2014.godine; verzija 1.0. 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se radi manjih izmjena stavi van snage 
Odluka o donošenju procedure provedbe Bagatelne nabave verzija 1.0.  
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 

1. Stavlja se van snage Odluka Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta KLASA: 602-04/14-70/1, URBROJ: 251-68-06/1-14-12 donesena na 
4. izvanrednoj sjednici dana 24. veljače 2014. godine, kojom se donosi Procedura provedbe 
bagatelne nabave na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu, verzija 1.0. 

 
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 13.1 
Donošenje Procedure provedbe bagatelne nabave, verz ija 1.1 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije koja uz prikaz na projekcijskom platnu 
izlaže promjene nastale prilikom  donošenja Procedure provedbe bagatelne nabave, verzija 1.1  
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 
I 

Donosi se Procedura provedbe bagatelne nabave s pripadajućim prilozima na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, verzija 1.1. 
 

II 
Procedura provedbe bagatelne nabave s pripadajućim prilozima, verzija 1.1. nalazi se u privitku 
ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
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III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

Ad 14 
Donošenje Procedure stvaranja ugovornih obveza 

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije koja uz prikaz na projekcijskom platnu 
izlaže Donošenje Procedure stvaranja ugovornih obveza Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 

Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te se jednoglasno usvaja Procedura stvaranja ugovornih 
obveza koja je sastavni dio ovog Zapisnika, 

 

Ad 15 
Produljenje roka za završetak dodiplomskih studija po predbolonjskom programu 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se,  nakon ponovno održanih sastanaka na 
Fakultetu i razgovora sa akademskom tajnicom, produži rok za završetak dodiplomskih studija 
po predbolonjskom programu do kraja akademske godine 2015./2016. odnosno do 30. rujna 
2016. godine kada i službeno završava akademska godina. 

Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te uz jedan glas protiv i 3 suzdržana glasa donosi 

O D L U K U 
 

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 2016.g. 
 

II 
U roku iz članka I. ove Odluke (do 30. rujna 2016.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, odredit će se ovisno o broju preostalih kolegija i 
eventualno nepodmirenih iznosa participacija školarina. 
 

IV 
Ukupan iznos troškova iz članka III. ove Odluke odredit će se prema cjeniku na način kako 
slijedi:  
 
- cijena po kolegiju: 250,00 kn 
- cijena završnog rada: 1.000,00 kn 
- cijena diplomskog rada: 1.500,00 kn 
 

V 
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Student iz članka I. i II. ove Odluke dužan je ukupan iznos troškova iz članka III. i IV. ove 
Odluke podmiriti odmah pri upisu u cijelosti, a koja odredba će se ugraditi i u posebni Ugovor 
koji Fakultet sklapa sa svakim studentom iz članka I. i II. ove Odluke i kojim će se regulirati 
njihova meñusobna prava i obveze. 

VI 
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. 
 
 

VII 
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. 
 
 

VIII 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 16 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu diplomski h radova dodiplomskih sveu čilišnih 

studija, diplomskih radova stru čnog studija, završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija,  završnih radova stru čnog studija te diplomskih radova diplomskih 

sveučilišnih studija. 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu  koja uz prikaz na projekcijskom platnu 
upoznaje Fakultetsko vijeće sa Prijedlozima tema i povjerenstava za izradu diplomskih radova 
dodiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih radova stručnog studija, završnih radova 
preddiplomskih sveučilišnih studija, završnih radova stručnog dijela studija, te diplomskih 
radova diplomskih sveučilišnih studija. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 

O D L U K U 
 
I 

Prihvaćaju se teme i povjerenstva za izradu diplomskih i završnih radova za akademsku godinu 
2015./2016. 
 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu diplomskih i završnih radova za akademsku godinu 
2015./2016. nalaze se u privitku ovog Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 
 

Ad 17 
Obavijesti 

 
Dekanica Fakulteta otvara točku 17. dnevnog reda. 

 
Ad 17.1. Obavijesti dekanice  

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o održavanju savjetovanja Tekstilna znanost 
i gospodarstvo, te daje riječ doc.dr.sc. Krešimiru Purgaru koji informira Fakultetsko vijeće da će 
se tradicionalno, deveto znanstveno stručno savjetovanje „Tekstilna znanost i gospodarstvo“, 
održati 25. siječnja 2016. godine pod ovogodišnjim tematskim naslovom „Kreativni mikser“. 
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Suorganizator Savjetovanja ove godine je Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i 
upravljanje Nikola Šubić Zrinski. 
Svrha Savjetovanja je sinergijsko povezivanje edukacijskih i znanstveno – istraživačkih resursa 
fakulteta i visoko obrazovnih institucija s gospodarskim subjektima, poduzetničkim i kreativnim 
inkubatorima i sudionicima ostalih, komplementarnih područja. 
Kroz ovogodišnju temu „Kreativni mikser“, cilj je povezati kreativne industrije i dizajn te kroz 
okrugli stol, predavanja, panele i kreativne laboratorije, doprinijeti pojmovnom odreñenju 
Kreativnih i kulturnih industrija, upoznati sudionike sa zakonskim i institucionalnim okvirima 
kreativne i kulturne industrije u Republici Hrvatskoj te se osvrnuti na tematiku ekonomskog 
doprinosa kreativnih i kulturnih industrija. 
Program skupa objedinjuje kratka predavanja, okrugli stol, kreativni laboratorij te prezentaciju 
umjetničkih i znanstveno – istraživačkih radova. Kao gosti predavači, na skupu sudjeluju 
etablirani gospodarstvenici, znanstvenici te umjetnici iz područja modnog, industrijskog i 
grafičkog dizajna, tekstilne – tehnologije, ekonomije, marketinga, sociologije i umjetnosti. 
Nazočne članove Fakultetskog vijeća doc.dr.sc. Krešimir Purgar poziva da svoj znanstveni i 
stručni doprinos savjetovanju mogu ostvariti prijavom znanstvenog ili stručnog rada koji će u 
cijelosti biti objavljen u Zborniku skupa, a na skupu će se radovi prezentirati putem „poster“ 
sekcije. Prijave i sažetci radova zaprimaju se do 28.12.2015. Rok za predaju cjelovitog rada je 
18.01.2016. 
Nadalje, riječ preuzima Dekanica Fakulteta i predlaže Fakultetskom vijeću članove povjerenstva 
Tekstilne znanosti i gospodarstva. 

Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
 
 

O D L U K U 
 
I 
 

Imenuju se članovi Povjerenstva Tekstilne znanosti i gospodarstva Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu:  
 
Organizacijski odbor:                Znanstveni odbor: 
 
1. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar, predsjednik     1. Izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, predsjednik 
2. Doc.art. Jasminka Končić            2. Prof.dr.sc. Tanja Pušić 
3. Doc.art. Koraljka Kovač Dugandžić               3. Prof.dr.sc. Sandra Bischof 
4. Izv.prof.dr.sc. Ivan Novak            4. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar 
5. Dr.sc. Alica Grilec                   5. Doc.dr.sc. Irena Šabarić 
6. Dragan Kopecki, prof.                                 6. Izv.prof.dr.sc. Feña Vukić 
7. Anita Maršanić, mag.bibl. 
8. Dr.sc. Bosiljka Šaravanja 

 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će Dan Fakulteta biti 26. siječnja 2016. 
godine. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12 sati i 10 minuta. 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                     Dekanica 
 
Vlasta Horvat , v.r.                               Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


