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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/20-01/367 
URBROJ: 251-68-01/1-20-2a 
Zagreb, 26. studeni 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2020./2021. održane 16. studenog 2020. godine, u elektroničkom obliku 
putem sustava za e-učenje Merlin od 10:00-13:00 sati. 
 
Rasprava po točkama Dnevnog reda 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća održana je od 
09:00-10:00 sati putem aplikacije Zoom. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članice i članove Fakultetskog vijeća te utvrđuje 
postojanje kvoruma (45/77) na Zoom meetingu. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu po točkama predloženog Dnevnog reda. 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da će članice i članovi Fakultetskog vijeća pristupiti 
glasovanju po točkama Dnevnog reda u sustavu za e-učenje Merlin nakon provedene rasprave. 
O. d. Dekanica Fakulteta daje upute vezane za sudjelovanje u raspravi putem aplikacije Zoom.  
 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu vezanu za prvu točku Dnevnog reda - Zapisnik 1. 
redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. održane 21. listopada 2020. godine, te utvrđuje da rasprave 
nema. 
 
Vezano uz 2. točku Dnevnog reda -  Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i 
suradnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta O. d. Dekanica Fakulteta 
napominje da je zaprimila obavijest od prof. dr. sc. Gorana Hudeca da je o Izvješću za docenta 
iz Elektrotehnike odlučivano na sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva te se očekuje da će nakon što zaprimimo potrebne materijale od 
Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva prihvaćanje Izvješća biti jedna od 
točaka Dnevnog reda sjednice Fakultetskog vijeća naše sastavnice u prosincu 2020. godine. 
 
Vezano uz 3. točku Dnevnog reda - Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta s 2. redovite sjednice 
Senata Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2020./2021. održane 10. studenog 2020. godine o. d. 
Dekanica Fakulteta napominje da su sljedeći materijali vezani uz ovu točku objavljeni u sustavu 
za e-učenje Merlin: 
a) realizacija vanjske suradnje Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2019./2020. – ukupni iznos 

za Tekstilno-tehnološki fakultet koji je trebao biti uplaćen iznosi 457.363,52 kn, do sada je 
uplaćen iznos od 204.713,00 kn, dok će ostatak iznosa od 252.650,52 kn biti uplaćen po 
donošenju odluke Sveučilišta u Zagrebu  

b) Prihvaćena je tema doktorskog rada Nikoline Jukl, mag. ing. techn. text. pod nazivom 
„Utjecaj vrste ugradbenih materijala i konstrukcije odjevnih kompozita na zbirna toplinska 
svojstva odjeće“ 

 
Vezano uz 4. točku Dnevnog reda - Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta i o.d. Prodekana 
Fakulteta o. d. Dekanica Fakulteta napominje da je 29. listopada 2020. godine zaprimljen  
dokument od odvjetničke kuće Primorac i partneri koji sadržava odgovor županijskog državnog 
odvjetništva kojim je odbijen zahtjev Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
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regresnu isplatu dodatka za posebne uvjete rada. Dobiveno je obrazloženje i prijedlog 
odvjetnika o mogućnostima daljnjeg postupanja veznim za potraživanjem regresne isplate. 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da je 3. studenog 2020. godine zaprimljen dokument od 
odvjetničke kuće Primorac i partneri vezan za rješavanje spora sa II. varaždinskom gimnazijom. 
Zaprimljena je presuda Županijskog suda u Zadru kojom je kao osnovana odbijena žalba II. 
varaždinske gimnazije. Prijedlog odvjetničke kuće je bio mirno rješavanje spora, što je 
prihvaćeno, od strane Uprave Fakulteta. 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da su redovito popunjavane tablice i uneseni su podaci 
vezano uz statističke podatke preddiplomskih sveučilišnih studija, stručnih, diplomskih, 
specijalističkih studija te doktorskog studija. Također su ispunjena različita izvješća koja su 
nasljeđena od prethodne Uprave naše sastavnice poput izvješća o umjetničkom radu prema 
Sveučilištu u Zagrebu i Godišnjeg izvješća naše sastavnice za 2015./2016. god. koje je bilo 
traženo 30. kolovoza 2020. godine. Trenutno je na javnoj raspravi Pravilnik o nastavnoj literaturi 
koji je pripremio Ured za izdavačku djeatnost naše sastavnice. U narednom periodu na javnoj 
raspravi bit će Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća i Pravilnik o cjeloživotnom obrazovanju. 
Ovisno o razvoju opće epidemiološke situacije predviđa se u naredna dva tjedna mogućnost 
održavanja vježbi u malim grupama s ciljem održavanja barem nužnih vježbi do kraja 
kalendarske godine, odnosno semestra. 
 
O. d. Dekanica daje riječ o. d. prodekanici za znanstveno-istraživački rad izv. prof. dr. sc. Sandri 
Flinčec Grgac. 
O. d. prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac 
obavjestila je članice i članove Fakultetskog vijeća da je naša studentica Karmen Polović koja 
je bila predložena za dodjelu priznanja Rektora na Danu Sveučilišta u Zagrebu primila navedenu 
nagradu. Na sjednici Odbora za dodjelu državnih nagrada za znanost koja je održana 9. 
studenog 2020. godine Hrvatski sabor je donio odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 
2019. godinu. Prof. dr. sc. Sandra Bischof primila je državnu nagradu za znanost u području 
Tehničkih znanosti. Na izložbi hrvatskih dizajnera naši su studenti postigli uspjeh. Kolegica 
Mihaela Brajković dobitnica je nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva u studentskoj kategoriji 
Modnog dizajna za realizaciju u okviru problemskog zadataka Replika. Kolegica Alison Stivašić 
dobitnica je posebnog priznanja Hrvatskog dizajnerskog društva u studentskoj kategoriji 
modnog dizajna. Obje kolegice su svoje uratke izradile pod mentorstvom izv. prof. art. dr. sc. 
Jasminke Končić. 
 
O. d. Dekanica daje riječ o. d. prodekanici za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanji Ercegović Ražić. 
O. d. prodekanica za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić obavijestila je članice 
i članove Fakultetskog vijeća da će od predstojnika Zavoda dobiti obavijest da je u tijeku izrada 
Plana nabave za iduću godinu. 
 
O. d. Dekanica daje riječ o. d. prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju izv. 
prof. dr. sc. Aniti Tarbuk. 
O. d. prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk 
obavijestila je članice i članove Fakultetskog vijeća da se nitko nije prijavio za akademsku 
mobilnost što je razumljivo s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju. 
 
O. d. Dekanica daje riječ o. d prodekanu za nastavu prof. dr. sc. Tomislavu Rolichu.  
O. d prodekan za nastavu prof. dr. sc. Tomislav Rolich napominje da nema obavijesti za članice 
i članove Fakultetskog vijeća. 
  
Vezano uz 5. točku Dnevnog reda -  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje stručnog 
mišljenja o ispunjavanju kriterija znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu 
prof. dr. sc. Dubravka Rogalea za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. o. d. Dekanica Fakulteta 
napominje da su svi materijali objavljeni u sustavu Merlin. Izvješće potpisuje prof. dr. sc. Tanja 
Pušić kao predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Darko Ujević kao član Povjerenstva i prof. dr. 
sc. Vladimir Mrša sa Sveučilišta u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta kao član 
Povjerenstva. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
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Vezano uz 6. točku Dnevnog reda -  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
nastavnom zvanju predavač, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, o. 
d. Dekanica Fakulteta napominje da Izvješće potpisuje prof. dr. sc. Edita Vujasinović kao 
predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek kao članica i izv. prof. dr. sc. 
Aleksandra Anić Vučinić sa Sveučilišta u Zagrebu Geotehničkog fakulteta u Varaždinu. Na 
provedenom natječaju izabrana je kandidatkinja Marjana Pavunc Samaržija. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 7. točku Dnevnog reda -  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
nastavnom zvanju predavač, u umjetničkom području, umjetničkom polju: Likovne umjetnosti, 
na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, o. d. Dekanica Fakulteta napominje da 
Izvješće potpisuje izv. prof. art. Helena Schultheis Edgeler kao predsjednica Povjerenstva, izv. 
prof. art. Paulina Jazvić kao članica i izv. prof. art. Tomislav Buntak sa Sveučilišta u Zagrebu 
Akademije likovnih umjetnosti kao član. Povjerenstvo je predložilo da se izabere kolega Marko 
Vojnić za navedeno radno mjesto. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 8. točku Dnevnog reda - 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 u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, o. d. Dekanica fakulteta 
napominje da Izvješće potpisuje izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc kao predsjednica 
Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek ako članica i prof. dr. sc. Jelena Macan sa 
Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kao članica. Povjerenstvo 
je izabralo Luku Savića za suradničko zvanje asistenta. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 9. točku Dnevnog reda - 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 u sustavu znanosti i obrazovanja za rad na projektu Hrvatske zaklade 
za znanost „Antibakterijska prevlaka za biorazgradive medicinske materijale (ABBAMEDICA), 
IP-2019-041381“ o. d. Dekanica Fakulteta napominje da Izvješće potpisuje izv. prof. dr. dr. sc. 
Iva Rezić kao predsjednica Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc kao članica i izv. 
prof. dr. sc. Marko Vinceković sa Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta kao član. 
Izabrani kandidat je Mislav Majdak. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 10. točku Dnevnog reda - Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice iz znanstvenog  područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje Tekstilne 
tehnologije i točku 10.1. dnevnog reda - Imenovanje članova Stručnog povjerenstva za postupak 
izbora u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenog područja Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje Tekstilne tehnologije o. d. Dekanica Fakulteta napominje da je 
zaprimljen dopis od kolegice doc. dr. sc. Irene Šabarić. Predloženo je povjerenstvo u sastavu: 
izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović kao predsjednica Povjerenstva, prof. dr. sc. Stana 
Kovačević kao članica i prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta 
strojarstva i brodogradnje kao članica. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 11. točku Dnevnog reda - Pokretanje postupka reizbora Antonie Treselj, predavačice 
u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće i točku 11.1. Dnevnog reda - Imenovanje članova Stručnog 
povjerenstva u postupku reizbora Antonie Treselj, predavačice u Zavodu za dizajn tekstila i 
odjeće, o. d. Dekanica Fakulteta napominje da kolegici Treselj u prosincu 2020. godine istječe 
Ugovor o radu zbog čega se pokreće postupak reizbora. Zaprimljen je dopis doc. dr. sc. Irene 
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Šabarić s prijedlogom članova povjerenstva u sastavu: dr. sc. Ivana Lukica, predsjednica 
Povjerenstva, izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, kao članica i Nađa Dešpalj, viša 
predavačica sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kao članica. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da su materijali za sljedeće tri točke Dnevnog reda prošli 
izglasavanje na Vijeću doktorskog studija te su dostavljeni voditeljici Fakultetskog vijeća i 
objavljeni u sustavu Merlin. 
Vezano uz 12. točku Dnevnog reda - Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske 
disertacije u postupku stjecanja akademskog stupnja doktorice znanosti Suzane Kutnjak-
Mravlinčić, dipl. ing. pod naslovom „Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnog 
očvršćivanja i geometrije šupljikavih struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od 
akrilonitril/butadien/stirena“ („Influence of 3D print parameters produced by fused deposition 
process and geometry of lattice structures on properties od 3D printed products from 
acrylonitrile/butadiene/styrene“) o. d. Dekanica Fakulteta napominje je zaprimljen prijedlog 
Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, kao predsjednica 
Povjerenstva; izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, mentor 1 i članica Povjerenstva; prof. dr. sc. Damir 
Godec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, mentor 2, član povjerenstva; 
doc. dr. sc. Ana Pilipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, članica 
povjerenstva i prof. dr. sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
članica Povjerenstva. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 13. točku Dnevnog reda -  Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada mr. sc. 
Snježane Kirin, dipl. inž. pod naslovom „Oblikovanje radnih metoda u tehnološkom procesu 
šivanja“ („Design of Work Methods in the Technological Process of Sewing“) u postupku 
stjecanja znanstvenog stupnja doktora znanosti u području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija  - DR.SC.-10 o. d. Dekanica Fakulteta napominje da obrazac potpisuje prof. dr. sc. 
Snježana Firšt Rogale kao predsjednica, izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović kao članica i 
mentorica i prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i 
brodogradnje kao članica. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 14. točku Dnevnog reda - Katia Grgić, dipl. ing. – ocjena teme doktorskog rada 
„Adsorpcija cetilpiridinijevog klorida na celulozne supstrate“ („Adsorption of cetylpyridinium 
chloride on cellulosic substrates“) – DR.SC. – 02, o. d. Dekanica Fakulteta napominje da 
obrazac potpisuje prof. dr. sc. Lidija Fras Zemljič sa Fakulteta za strojništvo, Univerze v 
Mariboru, izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk i prof. dr. sc. Branka Vojnović. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da slijede točke Dnevnog reda vezane uz izmjene pojedinih 
povjerenstava. Budući da većina povjerenstava imenovana od strane Fakultetskog vijeća ima 
mandat od 2 godine te s obzirom da je većina imenovana prije dvije godine, potrebno je 
imenovati nove članove povjerenstava zbog isteka mandata. 
 
Vezano uz 15. točku Dnevnog reda - Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća 
doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/18-
40/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-21 od 17. prosinca 2018. godine o. d. Dekanica Fakulteta 
napominje je odluka o imenovanju članova Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu od 17. prosinca 2018. godine objavljena u sustavu Merlin. 
Članovima Vijeća doktorskog studija nije još istekao mandat u trajanju od dvije godine, ali se 
pojavila potreba za izmijenom članova Vijeća doktorskog studija budući da članove Vijeća 
doktorskog studija čini i Uprava Fakulteta. 
Vezano uz svaku promjenu članova povjerenstava naše sastavnice o.d. Dekanica Fakulteta je 
o istome obavijestila sve one koji su bili članovi pojedinog povjerenstva u prethodnom mandatu 
te sve buduće predloženike koji čine nove članove povjerenstava.  
 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i daje riječ izv. prof. dr. sc. Ružici Brunšek. 
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Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek postavlja upit da li će Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju 
novih članova Vijeća doktorskog studija vrijediti od 18. prosinca 2020. godine, s obzirom da će 
se u protivnom dogoditi da članovima Vijeća doktorskog studija kao stalnog stručnog tijela naše 
sastavnice mandat neće trajati 2 godine. 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da će Odluka Fakultetskog vijeća o imenovanju novih 
članova Vijeća doktorskog studija vrijediti od datuma održavanja 2. redovite sjednice 
Fakultetskog vijeća, odnosno od 16. studenog 2020. godine. O. d. Dekanica Fakulteta podsjeća 
na čl. 21, st. 3 Statuta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta koji glasi:„Članove 
stalnih stručnih tijela Fakultetsko vijeće imenuje na prijedlog Dekana na rok od dvije godine. 
Izuzetak je Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom, čiji se predstavnici biraju na rok od četiri 
godine. Članovi stalnih stručnih tijela biraju se početkom akademske godine, u pravilu na prvoj 
sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini.“ 
Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek napominje da članovi Vijeća doktorskog studija mogu biti birani 
dva puta uzastopce, te ističe da smatra kako prof. dr. sc. Mario Cetina budući da je biran više 
puta za člana Vijeća doktorskog studija sada ne bi smio biti ponovno imenovan. 
Prof. dr. sc. Mario Cetina napominje da je imao prekid u članstvu Vijeća doktorskog studija te je 
ponovno imenovan za člana Vijeća doktorskog studija prije dvije godine. 
O. d. Dekanica Fakulteta podsjeća na čl. 5, st. 1 Pravilnika o doktorskom studiju na Sveučilištu 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu koji glasi: „Članovi Vijeća doktorskog studija imenuju 
se na dvije godine, maksimalno u dva mandata.“ Budući da je prof. dr. sc. Cetina imao prekid u 
mandatu prije 2018. godine, prvi mandat nakon prekida je trajao od 2018. do 2020. godine, dok 
će drugi mandat trajati od 2020. do 2022. godine.  
 
Vezano uz 16. točku Dnevnog reda - Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Etičkog 
povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/242, 
Urbroj: 251-68-01/1-19-28 od 21. listopada 2019. godine o. d. Dekanica Fakulteta napominje da 
mandat članova nije istekao, ali je zaprimljena zamolba četvero članova zamjenka za izuzećem 
iz povjerenstva kako slijedi: izv. prof. dr. sc. Dragane Kopitar, prof. dr. sc. Žarka Paića, izv. prof. 
art. dr. sc. Jasminke Končić i prof. dr. sc. Tomislava Rolicha. U sustavu Merlin objavljen je 
prijedlog novih članova Etičkog povjerenstva i njihovih zamjenika. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 17. točku Dnevnog reda - Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova 
Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-19-21 od 18. studenog 2019. godine o. 
d. Dekanica Fakulteta napominje da je u sustavu Merlin objavljena odluka Studentskog zbora iz 
koje je vidljiva promjena članova Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata iz redova 
studenata kako slijedi: Lucija Agić, članica Povjerenstva iz redova studenata, Kristijan Holeček, 
zamjenik članice Povjerenstva iz redova studenata Lucije Agić; Ines Dominić, članica 
Povjerenstva iz redova studenata, Anja Zergollern zamjenica članice Povjerenstva iz redova 
studenata Ines Dominić. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 18. točku Dnevnog reda - Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora 
za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/20-
01/332, Urbroj: 251-68-01/1-20-37 od 21. listopada 2020. godine, o. d. Dekanica Fakulteta 
napominje da je napravljen propust budući da kolegica doc. dr. sc. Ksenija Doležal i gospodin 
Branko Hlupić nisu povjerenici radnika jer im je isteklo vrijeme trajanja položenog ispita, stoga 
su samo članovi Odbora za zaštitu na radu. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 19. točku Dnevnog reda - Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća 
Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, Klasa: 602-04/19-11/53, Urbroj: 251-68-02-02/1-19-11 od 26. travnja 2019. godine, o. 
d. Dekanica Fakulteta napominje da je Odluka donesena 26. travnja 2019. godine, no sukladno 
Pravilniku o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) članove Vijeća čini i 
prodekan za znanstveno-istraživački rad zbog čega se pojavila potreba za izmijenom članova, 
kao i mladi istraživač u tehničkom području, polju Tekstilna tehnologija. S obzirom da je kolegica 
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doc. dr. sc. Emilija Zdraveva na bolovanju na njezino je mjesto predložen Daniel Časar Veličan, 
mag. ing. techn. text. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i daje riječ izv. prof. dr. sc. Ružici Brunšek. 
Izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek napominje da je bila voditeljica Odbora za odnose s javnošću 
te je u jednom trenutku zamolila Daniela Časar Veličana, mag. ing. techn. text., uz razgovor sa 
njegovim mentorima, za pomoć. Dobila je odgovor da je Daniel Časar Veličan, mag. ing. techn. 
text. zaposlenik HRZZ projekta, a ne našeg sastavnice te da stoga ne može sudjelovati. Izv. 
prof. dr. sc. Ružica Brunšek postavlja upit kako je onda moguće imenovati Daniela Časar 
Veličana, mag. ing. techn. text. članom Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil 
(TSRC). 
O. d. Dekanica napominje da sukladno članku 10. Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog 
centra za tekstil (TSRC) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Vijeće 
Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil čini i jedan mladi istraživač iz znanstvenog područja 
Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Tekstilne tehnologije. Bez obzira što je Daniel Časar 
Veličan, mag. ing. techn. text. zaposlenik HRZZ projekta, on ulazi u kategoriju mladog 
istraživača. Mandat mu traje dvije godine stoga će i sukladno trajanju HRZZ projekta biti na 
Fakultetu. 
 
Vezano uz 20. točku Dnevnog reda - Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva 
za sastavljanje samoanalize na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 
602-04/14-70/3, Urbroj: 251-68-06/1-14-10 od 14. travnja 2014. godine, o. d. Dekanica 
Fakulteta napominje da je prijedlog Odluke objavljen u sustavu Merlin. Odluka se sastoji od dva 
dijela: popisa djelatnika koji će biti uključeni u povjerenstvo i zadaća članova povjerenstva. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 21. točku Dnevnog reda - Prof. dr. sc. Ivan Novak – davanje suglasnosti za izvođenje 
nastave na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira, Split, na specijalističkom diplomskom 
stručnom studiju Sportskog menadžmenta, na predmetu Sportska industrija i tržišta, 20 
nastavnih sati u ak. god. 2020./2021. o. d. Dekanica Fakulteta napominje da su materijali 
objavljeni u sustavu Merlin. O. d. Dekanica Fakulteta zahvaljuje doc. dr. sc. Ivani Schwarz koja 
je upozorila da materijali nisu u cjelosti predani. Prof. dr. sc. Ivan Novak je naknadno dostavio 
svoje nastavno opterećenje sukladno hodogramu i isto je objavljeno u sustavu Merlin. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 22. točku Dnevnog reda - Izmjena i dopuna Izvedbenog plana o održavanju nastave 
na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+SMS mobilnosti u ljetnom semestru akad. god. 
2020./2021. o. d. Dekanica Fakulteta daje riječ o. d. prodekanici za međuinstitucijsku i 
međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Aniti Tarbuk. 
O. d. prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk 
napominje da je prije mjesec dana zamolila nastavnike da je obavijeste ukoliko će željeti da se 
neki od njihovih kolegija dodaju na popis kolegija koji će se izvoditi sljedeći semestar. Izv. prof. 
dr. sc. Maja Somogyi Škoc je zamolila da se njezin kolegij izvodi u zimskom i ljetnom semestru. 
Izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović i doc. dr. sc. Renata Hrženjak su dale prijedlog svog kolegija. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 23. točku Dnevnog reda - 4. izmjena i 4. dopuna Plana nabave TTF-a za 2020. 
godinu o. d. Dekanica Fakulteta riječ o. d. prodekanici za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanji 
Ercegović Ražić. 
O. d. prodekanica za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić napominje da su 
promjene vezane uz HRZZ projekt prof. dr. sc. Stane Kovačević, odnosno za potrebu unosa 
nabave dvaju aparata u Plan nabave. Druga promjena vezana je uz činjenicu da je prof. dr. sc. 
Sandra Bischof u okviru natječaja Šestar dobila iznos od 138.000,00 kn za servis elektronskog 
mikroskopa. Zbog zahtjeva nastavnika za izvođenje online nastave povećan je iznos za 
multimedijsku opremu sa 20.000,00 na 30.000,00 kuna. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i daje riječ doc. dr. sc. Ivani Schwarz. 
Doc. dr. sc. Ivana Schwarz napominje da stavke koje je prodekanica za poslovanje spomenula 
kao dopune vezane uz projekt prof. dr. sc. Stane Kovačević nisu dopune nego izmjene u planu.  
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O. d. prodekanica za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić napominje da su uređaji 
morali biti uneseni u Plan nabave kako bi se isti mogli nabaviti, budući da je projektna godina 
završena, ali fiskalna nije. 
Doc. dr. sc. Ivana Schwarz napominje da projektna godina nije završena, budući da ista traje 
godinu i pol po novom Pravilniku. 
 
Vezano uz 24. točku Dnevnog reda - Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 24.1.završnih 
radova preddiplomskih sveučilišnih studija o. d. Dekanica Fakulteta napominje da su prijedlozi 
razmatrani na Odboru za nastavu. 
O. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da iste nema. 
 
Vezano uz 25. točku Dnevnog reda - Obavijesti: 25.1. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
i Studijske jedinice u Varaždinu; 25.2. Obavijesti voditelja Centara (CTD, TSRC, Centar za 
kreativno tkanje, Centar za cjeloživotno obrazovanje) i točke 25.3. Obavijesti Vijeća, Odbora i 
Povjerenstava o. d. Dekanica Fakulteta otvara raspravu i utvrđuje da obavijesti pod ovom 
točkom nema. 
 
Vezano uz 26. točku Dnevnog reda - Razno o. d. Dekanica Fakulteta napominje da su djelatnici 
Fakulteta u proteklih nekoliko tjedana dobili dosta obavijesti od Odbora za odnose s javnošću. 
Smotra Fakulteta se intenzivno priprema, a ove godine će se održati u virtualnom obliku. Osim 
Odbora za odnose s javnošću u pripremi su angažirani naši nastavnici i studenti. O. d. Dekanica 
Fakulteta zahvaljuje svima koji sudjeluju u pripremi ovog događanja i predstavljanja naše 
sastavnice. 
O. d. Dekanica Fakulteta daje riječ prof. dr. sc. Gordani Pavlović. 
Prof. dr. sc. Pavlović zbog tehničkih poteškoća postavlja sljedeći upit putem chata: „Kako je 
izabrana predstavnica studenata u Vijeće doktorskog studija?“.  
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da je predstavnica studenata, odnosno doktoranada u 
Vijeće doktorskog studija imenovana na prijedlog Dekana sukladno Statutu i Pravilniku o 
doktorskim studijima. 
 
Prof. dr. sc. Mario Cetina postavlja upit da li će, s obzirom na trenutnu situaciju, biti potrebno 
novac od potpora potrošiti do 15. prosinca 2020. godine ili će biti produljen rok za njegovu 
potrošnju. 
O. d. Dekanica Fakulteta riječ o. d. prodekanici za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanji Ercegović 
Ražić. 
O. d. prodekanica za poslovanje, izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić napominje da za sada 
nisu dobiveni naputci vezani uz potpore. O istome će članice i članovi Fakultetskog vijeća biti 
pravovremeno obaviješteni.  
 
O. d. Dekanica Fakulteta napominje da je zaprimljen dopis prof. dr. sc. Gordan Pavlović u kojem 
je postavljen upit tko može glasovati na elektroničkoj sjednici. O. d. Dekanica Fakulteta 
napominje da je u dopisu zaprimljenom od HZZO-a istaknuto da ukoliko osiguranik vrijeme koje 
je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizira na način da posao obavlja 
od kuće ili na neki drugi način, za koje vrijeme ne može ujedno ostvariti pravo na naknadu plaće 
na teret sredstava HZZO-a, o istom se treba izjasniti izabranom doktoru koji u tom slučaju ne 
utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće o bolovanju. Takva obavijest je poslana 
svim našim djelatnicima. O. d. Dekanica Fakulteta napominje da naši djelatnici uredno 
izvršavaju sve svoje obveze neovisno da li rade od kuće ili na Fakultetu, pa su tako dužni izvršiti 
i svoju obvezu glasovanja na sjednici Fakultetskog vijeća. 
 
O. d. Dekanica Fakulteta zaključuje raspravu i zahvaljuje svima koji su u istoj sudjelovali. 
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2. redovita (elektronička) sjednica Fakultetskog vijeća je započela u 10:00 sati. 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja utvđeno je postojanje kvoruma (59/77) na 
elektroničkoj sjednici čime je ista pravovaljano održana. 
 
Temeljem elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaćen je sljedeći 
 

D n e v n i   r e d :  

 

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

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. održane 21. listopada 2020. godine 

 

2. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta  

 

3. Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta s 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 

ak. god. 2020./2021. održane 10. studenog 2020. godine 

 

4. Obavijesti o.d. Dekanice Fakulteta i o.d. Prodekana Fakulteta  

 

5. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje stručnog mišljenja o ispunjavanju kriterija 

znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu prof. dr. sc. Dubravka 

Rogalea za ak. god. 2021./2022. i 2022./2023. 

 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, u 

znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 

neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje 

tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju predavač, u 

umjetničkom području, umjetničkom polju: Likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, s 

punim radnim vremenom, u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 

8. 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 u 

znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na 

određeno vrijeme, u punom radnom vremenu  

 

9. 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  u 

sustavu znanosti i obrazovanja za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost 

„Antibakterijska prevlaka za biorazgradive medicinske materijale (ABBAMEDICA), IP-2019-

041381“ 

 

10. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz znanstvenog  

područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje Tekstilne tehnologije 

10.1. Imenovanje članova Stručnog povjerenstva za postupak izbora u znanstveno zvanje 

više znanstvene suradnice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstveno 

polje Tekstilne tehnologije 

11. Pokretanje postupka reizbora Antonie Treselj, predavačice u Zavodu za dizajn tekstila i 

odjeće  
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         11.1.  Imenovanje članova Stručnog povjerenstva u postupku reizbora Antonie Treselj, 

predavačice u Zavodu za dizajn tekstila i odjeće 

12. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije u postupku stjecanja 

akademskog stupnja doktorice znanosti Suzane Kutnjak-Mravlinčić, dipl. ing. pod naslovom 

„Utjecaj parametara 3D ispisa postupkom taložnog očvršćivanja i geometrije šupljikavih 

struktura na svojstva 3D ispisanih proizvoda od akrilonitril/butadien/stirena“ („Influence of 

3D print parameters produced by fused deposition process and geometry of lattice 

structures on properties od 3D printed products from acrylonitrile/butadiene/styrene“) 

 
13. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada mr. sc. Snježane Kirin, dipl. inž. pod 

naslovom „Oblikovanje radnih metoda u tehnološkom procesu šivanja“ („Design of Work 

Methods in the Technological Process of Sewing“) u postupku stjecanja znanstvenog 

stupnja doktora znanosti u području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija  - 

DR.SC.-10 

 

14. Katia Grgić, dipl. ing. – ocjena teme doktorskog rada „Adsorpcija cetilpiridinijevog klorida 

na celulozne supstrate“ („Adsorption of cetylpyridinium chloride on cellulosic substrates“) – 

DR.SC. – 02 

 

15. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu 

u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/18-40/02, Urbroj: 251-68-06/3-

18-21 od 17. prosinca 2018. godine  

 
15.1. Imenovanje članova Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu  

 
16. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/242, Urbroj: 251-68-01/1-19-

28 od 21. listopada 2019. godine 

 
16.1. Imenovanje članova Etičkog povjerenstva na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu  

 
17. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za stegovnu odgovornost 

studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/03, 

Urbroj: 251-68-01/1-19-21 od 18. studenog 2019. godine 

 
17.1. Imenovanje članova Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u  

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
18. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta 

u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/20-01/332, Urbroj: 251-68-01/1-

20-37 od 21. listopada 2020. godine 

 

  18.1. Imenovanje članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta 

 
19. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra 

za tekstil (TSRC) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-

11/53, Urbroj: 251-68-02-02/1-19-11 od 26. travnja 2019. godine 

 

19.1. Imenovanje članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC)  
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
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20. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za sastavljanje samoanalize na 

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/14-70/3, Urbroj: 251-

68-06/1-14-10 od 14. travnja 2014. godine 

 

20.1. Imenovanje članova Povjerenstva za sastavljanje samoanalize na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

 

21. Prof. dr. sc. Ivan Novak – davanje suglasnosti za izvođenje nastave na Visokoj školi za 

menadžment i dizajn Aspira, Split, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju 

Sportskog menadžmenta, na predmetu Sportska industrija i tržišta, 20 nastavnih sati u ak. 

god. 2020./2021. 

 
22. Izmjena i dopuna Izvedbenog plana o održavanju nastave na engleskom jeziku u sklopu 

Erasmus+ SMS mobilnosti u ljetnom semestru akad. god. 2020./2021. 

 

23. 4. izmjena i 4. dopuna Plana nabave TTF-a za 2020. godinu 

 
24. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:  

     24.1.završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  

25. Obavijesti  

25.1. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta i Studijske jedinice u Varaždinu 

25.2. Obavijesti voditelja Centara (CTD, TSRC, Centar za kreativno tkanje, Centar za  

                cjeloživotno obrazovanje) 

25.3. Obavijesti Vijeća, Odbora i Povjerenstava 

 
26. Razno  

 
 
 

Ad 1 
 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaćen je Zapisnik 
1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2020./2021. održane 21. listopada 2020. godine. 
 
 

Ad 2 
 

Informacije vezane uz ovu točku Dnevnog reda nalaze se na str. 2 ovog Zapisnika. 
 
 
 

Ad 3 
 
Informacije vezane uz ovu točku Dnevnog reda nalaze se na str. 2 ovog Zapisnika. 
 
 
 

Ad 4 
 
Informacije vezane uz ovu točku Dnevnog reda nalaze se na str. 2 i 3. ovog Zapisnika. 
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Ad 5 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća, prof. dr. sc. Dubravko 
Rogale, redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
ispunjava kriterije znanstvene i nastavne izvrsnosti u postupku produženja Ugovora o radu na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, te mu se odobrava produljenje radnog 
odnosa na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akademske godine 
2021./2022. i 2022./2023. 
 
 
 

Ad 6 
 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Marijana Pavunc 
Samaržija, mag. ing. techn. text. izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavačice u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 7 
 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Marko Vojnić, mag. 
educ. art. izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača u umjetničkom području, 
umjetničko polje: Likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer 
ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

 
Ad 8 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Luka Savić, mag. 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 vremenom, na Zavodu za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila. 
 
 
 

Ad 9 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Mislav Majdak, mag. 
ing. techn. text. izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent u sustavu 
znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Antibakterijska 
prevlaka za biorazgradive medicinske materijale (ABBAMEDICA), IP- 2019-04-1381“ voditeljice 
izv. prof. dr. dr. sc. Ive Rezić na određeno vrijeme (4 godine) u punom radnom vremenu. 
 

 
 

Ad 10 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća pokreće se postupak 
izbora doc. dr. sc. Irene Šabarić u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice, u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija. 
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Ad 10.1 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaćen je prijedlog 
članova Stručnog povjerenstva za postupak izbora u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje Tekstilne tehnologije 
u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet, predsjednica Povjerenstva 

2. Prof. dr. sc. Stana Kovačević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
članica Povjerenstva 

3. Prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i 
brodogradnje, članica Povjerenstva 

 
 
 

Ad 11 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća pokreće se postupak 
reizbora Antonie Treselj, predavačice, u nastavno zvanje predavačice u znanstvenom području: 
Humanističkih znanosti, znanstveno polje: Filologija. 
 
 
 

Ad 11.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaćen je prijedlog 
članova Stručnog povjerenstva u postupku reizbora Antonie Treselj, predavačice u Zavodu za 
dizajn tekstila i odjeće u sastavu: 
 

1. Dr. sc. Ivana Lukica, predavačica, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
predsjednica 

2. Izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet, članica 

3. Nađa Dešpalj, viša predavačica, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva 
i tehnologije, članica 

 
 
 

Ad 12 
 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuje se 
Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj parametara 3D 
ispisa postupkom taložnog očvršćivanja i geometrije šupljikavih struktura na svojstva 3D 
ispisanih proizvoda od akrilonitril/butadien/stirena“ („Influence of 3D print parameters produced 
by fused deposition process and geometry of lattice structures on properties od 3D printed 
products from acrylonitrile/butadiene/styrene“) predloženice Suzane Kutnjak-Mravlinčić, dipl. 
ing. u postupku stjecanja akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru doktorskog studija, u 
sastavu: 
 
1. Prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 

predsjednica povjerenstva; 
2. Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, mentor 1, 

članica povjerenstva; 
3. Prof. dr. sc. Damir Godec, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, mentor 

2, član povjerenstva; 
4. Doc. dr. sc. Ana Pilipović, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje, članica 

povjerenstva; 
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5. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, članica 
povjerenstva 

 
 
 

Ad 13 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaća se Izvješće 
Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije u postupku stjecanja akademskog stupnja 
doktorice znanosti u okviru doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, pristupnice mr. sc. Snježane Kirin, dipl. inž. pod naslovom  

„Oblikovanje radnih metoda u tehnološkom procesu šivanja“  

(„Design of Work Methods in the Technological Process of Sewing“) 

iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija. 
 

 
 

Ad 14 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća Katia Grgić, dipl. ing. 
ispunjava uvjete za pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija 
te se prihvaća tema za izradu doktorske disertacije pod naslovom „Adsorpcija cetilpiridinijevog 
klorida na celulozne supstrate“ („Adsorption of cetylpyridinium chloride on cellulosic substrates“) 
iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija. 

 
 
 

Ad 15 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća stavlja se van snage 
Odluka o imenovanju članova Vijeća doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu, Klasa: 602-04/18-40/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-21 od 17. prosinca 
2018. godine. 
 

 
Ad 15.1. 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuje se Vijeće 
doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u sastavu: 
 

1. Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale, voditeljica 
2. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenica voditeljice 
3. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, članica 
5. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, član 
6. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, članica 
7. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, članica 
8. Prof. dr. sc. Mario Cetina, član 
9. Izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, članica 

10. Izv. prof. dr. sc. Nina Katarina Simončič, članica 
11. Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., predstavnica doktoranada, članica 
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Ad 16 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća stavlja se van snage 
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/242, Urbroj: 251-68-01/1-19-28 od 21. listopada 
2019. godine. 
 
 

Ad 16.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuje se Etičko 
povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu: 
 

1. Doc. dr. sc. Karlo Lelas, predsjednik / prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, zamjenica 
predsjednika 

2. Prof. dr. sc. Željko Penava, član / izv. prof. dr. sc. Goran Čubrić, zamjenik člana 
3. Izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović, članica / Izv. prof. dr. sc. Livio Racane, zamjenik 

članice 
 
 

Ad 17 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća stavlja se van snage 
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/19-01/03, Urbroj: 251-68-01/1-19-21 od 
18. studenog 2019. godine. 
 

 
 

Ad 17.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuje se 
Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić – predsjednica Povjerenstva 
2. Doc. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir, zamjenica predsjednice Povjerenstva izv. prof. 

dr. sc. Mirne Rodić 
3. Izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič, članica Povjerenstva 
4. Doc. dr. sc. Ivana Špelić, zamjenica članice Povjerenstva izv. prof. dr. sc. Katarine 

Nine Simončič 
5. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, članica Povjerenstva 
6. Doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović, zamjenica članice Povjerenstva izv. prof. art. 

Koraljke Kovač Dugandžić 
7. Lucija Agić, članica Povjerenstva iz redova studenata 
8. Kristijan Holeček, zamjenik članice Povjerenstva iz redova studenata Lucije Agić 
9. Ines Dominić, članica Povjerenstva iz redova studenata 

10. Anja Zergollern – zamjenica članice Povjerenstva iz redova studenata Ines Dominić 
 

 
 

Ad 18. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća stavlja se van snage 
Odluka o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta od 21. listopada 2020. godine, Klasa: 602-04/20-01/332, Urbroj: 251-68-
01/1-20-37. 
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Ad 18.1. 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuju se članovi 
Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakultetu, u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović – predsjednica Odbora 
2. Snežana Alaupović-Kučević, dipl.ing. - ovlaštenica poslodavca 
3. Doc. dr. sc. Željko Knezić – stručnjak zaštite od požara 
4. Doc.dr.sc. Ksenija Doležal – članica 
5. Branko Hlupić – član 
6. Martina Maljuga – povjerenica radnika 
7. Dr. med. Alef Prohić – specijalist medicine rada 

 
 
 

Ad 19 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća stavlja se van snage 
Odluka o imenovanju članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta od 26. travnja 2019. godine, Klasa: 602-
04/19-11/53, Urbroj: 251-68-02-02/1-19-11. 
 
 
 

Ad 19.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuju se članovi 
Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu, u sastavu: 

 
1. Prof. dr. sc. Sandra Bischof, voditeljica 
2. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenica voditeljice 
3. Prof. dr. sc. Budimir Mijović, član 
4. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, članica 
5. Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić, članica 
6. Prof. dr. sc. Slavenka Petrak, članica 
7. Daniel Časar Veličan, mag. ing. techn. text., član 

 
 
 

Ad 20 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća stavlja se van snage 
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za sastavljanje samoanalize na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu od 14. travnja 2014. godine, Klasa: 602-04/14-70/3, 
Urbroj: 251-68-06/1-14-10. 
 
 
 

Ad 20.1. 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća imenuju se članovi 
Povjerenstva za sastavljanje samoanalize na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu, u sastavu: 
 

1. Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, o.d. dekanica Fakulteta  
2. Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, o.d. prodekan za nastavu  
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3. Izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, o.d. prodekanica za znanstveno-istraživački 
rad 

4. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, o.d. prodekanica za poslovanje 
5. Izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, o.d. prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju 
6. Doc. dr. sc. Karlo Lelas, predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom 
7. Prof. dr. sc. Tanja Pušić 
8. Prof. dr. sc. Mario Cetina 
9. Prof. dr. sc. Branka Vojnović 
10. Prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale 
11. Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović 
12. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić 
13. Izv. prof. dr. art. Jasminka Končić 
14. Doc. dr. sc. Renata Hrženjak 
15. Sanja Miletić, mag. iur., rukovoditeljica odsjeka središnje službe 

 
 

 
Ad 21 

 
Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prof. dr. sc. Ivanu 
Novaku daje se suglasnost za izvođenje nastave na Visokoj školi za menadžment i dizajn 
Aspira, Split, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Sportskog menadžment, na 
predmetu Sportska industrija i tržišta u trajanju od 20 sati u ak. god. 2020./2021. 
 
 
 

Ad 22 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća utvrđuje se i prihvaća 
izmjena i dopuna Izvedbenog plana nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu 
ERASMUM+SMS mobilnosti, u ljetnom semestru na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu za akademsku godinu 2020./2021.  
 
 
 

Ad 23 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaća se 4. izmjena 
i 4. dopuna Plana nabave za 2020. godinu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta. 
 
 

Ad 24 
 

Temeljem rezultata elektroničkog glasovanja članova Fakultetskog vijeća prihvaćaju se 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2020./2021. 
 
 

Ad 25 
 
Informacije vezane uz ovu točku Dnevnog reda nalaze se na str. 8 ovog Zapisnika. 

 
 

Ad 26 
 

Informacije vezane uz ovu točku Dnevnog reda nalaze se na str. 8 ovog Zapisnika. 
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Elektroničko glasovanje na 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća je završeno u 13:00 sati. 
 
 
 
 
 
 
     Zapisnik sastavila:                                                                           O. d. Dekanica: 
 
 
Renata Budanec, mag. iur ., v.r.                                   Izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, v.r.  


