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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/18-40/02 
URBROJ: 251-68-06/3-18-2a 
Zagreb, 21. prosinca 2018. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 17. prosinca 2018. godine, u predavaonici 
B-316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s 
početkom u 9:00 sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 49   
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati.  
Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je 14. prosinca 2018.g. 
zaprimljena Zamolba Ureda za međunarodnu suradnju TTF-a za uvrštenje točke Dnevnog 
reda „Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu 
Erasmus+SMS u akad.god. 2018./2019.“, te će ista biti uvrštena pod rednim brojem 26, pa 
slijedom toga točka 26. postaje točka 27, a točka 27. postaje točka 28.  
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća prihvaća se slijedeći 
 
 
Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 11. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 24. rujna 2018. godine 

2. Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 19. studenoga 2018. 
godine 

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

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
350. ak.god. (2018./2019.)  održane 11. prosinca 2018. godine 

 
5. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
6. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta 

7. Obavijest o tijeku organizacije skupa Tekstilna znanost i gospodarstvo (TZG) 2019.g. 



2 

 

- Izvjestitelj izv.prof.dr.sc. Ivan Novak, predsjednik organizacijskog odbora skupa 

8. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u umjetničkom području, polju: 
Likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom 

8.1. Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za ocjenu umjetničke-komponente u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju 
izvanredni profesor, u umjetničkom području, polju: Likovne umjetnosti, na 
neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom 

 9. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelje (m/ž) u umjetničko-nastavno zvanje   
docenta, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje dizajn 

        9.1.  Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za ocjenu umjetničke komponente u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u umjetničko-nastavnom zvanju docent, naslovno 
zvanje, u umjetničkom području, polje dizajn 

 
10.   Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelje (m/ž) u umjetničko-nastavno zvanje   

docenta, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti 
 
        10.1.  Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta za ocjenu umjetničke komponente u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u umjetničko-nastavnom zvanju docent, naslovno 
zvanje, u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti 

 
11.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog 
projekta" financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke 
zaštitne tekstilije, voditeljice izv. prof. dr. sc. Sandre Flinčec Grgac 

 
         11.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP 
projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 
godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta" financiranog od Hrvatske 
zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije, voditeljice izv. 
prof. dr. sc. Sandre Flinčec Grgac 

 
12.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Istraživačkog projekta" 
financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska 
svojstva inteligentne odjeće, voditelja prof.dr.sc. Dubravka Rogalea  

 
         12.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-IP 
projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 
godine, u okviru „Istraživačkog projekta" financiranog od Hrvatske zaklade za 
znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće, 
voditelja prof.dr.sc. Dubravka Rogalea 

 
13.  Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija  
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13.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire 
Glogar u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

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

izbora izv.prof.dr.sc. Ivane Salopek Čubrić u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice 

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

izbora doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice 

 
16. Razrješenje dužnosti predstojnika Studijske jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

16.1. Imenovanje predstojnika/ce Studijske jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
17.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prijelaze i izradu 

Registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu Klasa: 602-04/18-053/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-15 od 19. studenoga 
2018.g. 

 
17.1.  Imenovanje članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti 

kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

18.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća doktorskog studija Klasa: 
602-04/17-77/08, Urbroj: 251-68-06/3-17-4 od 16. listopada 2017. 

 
18.1.  Imenovanje članova Vijeća doktorskog studija 
 

19.  Izv.prof.dr.sc. Ivan Novak – Suglasnost za izvođenje nastave na Visokoj školi za 
menadžment i dizajn Aspira Split u akademskoj godini 2018./2019. na studijskom 
programu Sportski menadžment, na predmetu Sportska industrija i tržišta u okviru 20 
nastavnih sati 

 
20.  Doc.dr.sc. Alica Grilec – Suglasnost za izvođenje nastave na Ekonomskom fakultetu 

Zagreb u akademskoj godini 2018./2019. u svojstvu vanjske suradnice na obaveznom 
kolegiju „Turizam“ (P30 + S30) na III. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija“ 18 norma sati tjedno od ukupno 180 školskih 
sati seminarske nastave (6 grupa) 

 
21.  Godišnja Izvješća o radu asistenata i mentora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 
22. Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2019. godinu 
 
23.  Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2019. – 

2021.g. 
 
24. Tematska područja za završne i diplomske radove 
 
25. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih 

studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih s studija 
 
26. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu 

Erasmus+SMS u akad.god. 2018./2019.  
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     27.  Obavijesti 

            27.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            27.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            27.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            27.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 

 
     28.  Razno     
 
 

 
Ad 1 

Zapisnik 11. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. 

održane 24. rujna 2018. godine 
 
Prihvaća se  Zapisnik 11. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 24. rujna 2018. 
godine. 
 
 

Ad 2 
Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 
održane 19. studenoga 2018. godine 

 
Prihvaća se Zapisnik 2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 19. studenoga 2018. godine. 
 
 
 

Ad 3 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika  

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Senata o izboru 
prof.dr.sc. Antonete Tomljenović u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice-prvi izbor, 
Potvrdnici Vijeća tehničkog područja o izboru dr.sc. Blaženke Brlobašić Šajatović u 
znanstveno-nastavno zvanje docentice. Dekanica Fakulteta im čestita na izborima i uručuje 
Potvrdnice. Fakultetsko vijeće također čestita na izborima.  
Dekanica Fakulteta također obavještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Odluci Matičnog odbora 
za područje Prirodnih znanosti o izboru izv.prof.dr.dr.sc. Ive Rezić u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice, te čestita na izboru. Fakultetsko vijeće također čestita na izboru. 
 
 
 
 

Ad 4 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 

u 350. ak.god. (2018./2019.)  održane 11. prosinca 2018. godine 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad izv.prof.dr.dr.sc. Ivi 
Rezić koja izvještava Fakultetsko vijeće s 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
350. ak.god. (2018./2019.) održane 11. prosinca 2018. godine  ističući najvažnije točke 
Dnevnog reda, a to su: pitanja Programskih ugovora koji još nisu dogovoreni te informira 
Fakultetsko vijeće da je u izradi Novi Zakon o znanstvenoj djelatnosti. Nadalje, informira da 
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Sveučilište u Zagrebu planira napraviti projekciju o upravljanju ljudskim kapacitetima i 
potencijalima.  
 
 

Ad 5 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
Obavijesti Dekanice Fakulteta: 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će se Božićni domjenak održati 21. 
prosinca 2018.g., te da je dan Rektora 24. prosinca 2018.g., a dan Dekana je 27. prosinca 
2018.g. 
Isto tako obavještava Fakultetsko vijeće da je održan i Dekanski kolegij koji je bio vrlo 
operativan. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Ružici Brunšek koja informira Fakultetsko vijeće o 
održanoj Smotri Sveučilišta koja se održala od 22. do 24. studenog 2018.g., te da se 
Tekstilno-tehnološki fakultet predstavio u najboljem ruhu.  
Dekanica Fakulteta zahvaljuje svima koji su sudjelovali na Smotri Sveučilišta. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu koji informira Fakultetsko vijeće o 
održanoj promociji prvog od četiri sveska Hrvatske tehničke enciklopedije napominjući da se 
radi o Hrvatskoj tehničkoj baštini, odnosno o tekstilu kao baštini.   
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Heleni Schultheis Edgeler koja obavještava 
Fakultetsko vijeće o pripremama za humanitarnu akciju za koju su djelatnici i studenti donijeli 
Božićne poklone koji će biti predani studentima sutra 18. prosinca 2018.g. u 13 sati ispred TTF 
Galerije. 
 
 
Obavijesti prodekanica 
 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
doc.dr.sc. Ivani Schwarz koja obavještava Fakultetsko vijeće da smo zaprimili ponudu za 
suradnju od Škole za modu i dizajn za rad na projektu, te je u fazi prijava tog projekta koji će 
se financirati iz Evropskog socijalnog fonda. U tom projektu, ako prođe, će sudjelovati sa naše 
institucije doc.dr.sc. Alica Grilec, Suzana Kutnjak-Mravličić, dipl.ing, izv.prof.dr.sc. Martinia Ira 
Glogar, te predavač Marin Sovar. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački i umjetnički rad 
izv.prof.dr.dr.sc. Ivi Rezić koja čestita prof.dr.sv. Tanji Pušić i dr.sc. Bosiljki Šaravanji koje su 
zajedno sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva sudionice na projektu Semectex. 
Nadalje, informira o pilot projektu sa Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije, te ako 
zaživi moglo bi se ići u prijavu velikog projekta. Osim nas pozvani su i sudionici sa svih triju 
umjetničkih akademija, a to znači povezivanje prema umjetnosti. 
 
Dekanica fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće da je bila nazočna sastanku Vijeću tehničkog područja 3. 
prosinca 2018.g. na kojem su bile prisutne i prof.dr.sc. Tanja Pušić i izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić 
te daje kratke informacije, a to su: profesor Zelić je potvrdio da je imenovano Povjerenstvo za 
izbore u zvanja, te da je predsjedavajuća ponovno naša profesorica Edita Vujasinović. 
Nadalje, novina je da će na sjednicama biti komentirani pojedini kriteriji koje zadovoljavaju 
pristupnici u određena zvanja, a što znači, da će na temelju povjerenstva za izbore u zvanja 
biti javno rečeno koliko kriterija zadovoljavaju, koji su prihvaćeni, a koji nosi od strane 
Povjerenstva, a s tim u vezi i javno diskutirani. Nakon toga će sve te informacije biti zapisane u 
zapisnicima sjednica, pa će pristupnici koji su izabrani moći biti informirani koji kriteriji su im 
prihvaćeni, a koji nisu, što do sada nije bio slučaj. Dodatno, na Povjerenstvo za tumačenje 
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uvjeta Rektorskog zbora, koje je također imenovano i djeluje su proslijeđeni neki upiti u smislu 
komentara pojedinih kriterija, te se odgovor očekuje u siječnju. Isto tako, prodekanica za 
nastavu, obavještava Fakultetsko vijeće da izvanredna sjednica vezana uz kvalitetu koja je 
najavljena na prošloj sjednici Fakultetskog vijeća za mjesec siječanj, neće biti održana u 
siječnju, već se biti održana u veljači 2019.g. Nadalje, obavještava da je održan sastanak 
Odbora za nastavu, te je prihvaćen prijedlog novih obrazaca za prijavu završnih i diplomskih 
radova na engleskom jeziku.   
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Martinii Iri Glogar koja moli kratku informaciju o 
projektu sa Srednjom školom. 
Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Ivana Schwarz 
objašnjava da se radi o edukaciji nastavnih strukovnih srednjih škola, a isto tako se radi o 
pomoći oko kurikuluma za predmete, te bi trebali sudjelovati na studijskom putovanju na 
Sveučilište sjever, isto tako sudjelovati u putovanju u Italiju, pokrajina Lombardija, te 
sudjelovati u izradi priručnika dobre prakse.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja obavještava Fakultetsko vijeće 
da je Povjerenstvo za potvrdu izbora u zvanje upozorilo Vijeće tehničkog područja da će se za 
svaki uvjet koji nije jasan tražit  obrazloženje Rektorskog zbora, a za sada još nije dobiveno 
niti jedno objašnjenje na uvjete koji su dani prošle godine, te se može očekivati da će se 
procedura izbora značajno produžiti.  
Nadalje, prof.dr.sc. Edita Vujasinović moli odgovor tko određuje koji studenti TTF-a odlaze na 
Erasmus razmjenu. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović napominje da ima studenticu koja je upisana 
na kolegij četvrti put, a planira ići na Erasmus, te će tako izbjeći izlaske na ispite i pri tome 
misli odslušati kolegij koji na ustanovi na koju odlazi, a koja ima sličan naziv kolegija „Struktura 
i svojstava vlakana“ koji kod nas pokriva Vlakna I., a ona treba položit Vlakna II. Moli za 
informaciju da li se provjerava status studenta koji odlaze na Erasmus razmjenu i na taj način 
predstavljaju naš Fakultet. 
Dekanica Fakulteta moli da se ovo iskumunicira sa Uredom za međunarodnu suradnju, te ako 
bude nekih prijepora mogu se dobiti pojašnjenja na slijedećoj sjednici Vijeća. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiju koji moli za transparentnost, te 
smatra da ovo Vijeće mora biti informirano sa svime što se radi. Moli da se komunicira među 
Odborima kako bi se dobile prava informacije, jer postoji mogućnost da netko želi sudjelovati 
na nekom projektu, a o tome nema nikakva saznanja. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja informira vezano za Vijeće tehničkog 
područja napominjući da je bila rasprava vezana za nastavni doprinos, te da se više ne 
priznaju fakultetski udžbenici, što znači da fakultetski udžbenici kao takvi ne mogu biti priznati 
kao uvjet za napredovanje, te apelira na zaposlenike, obzirom da ide prijava literature i 
publikacija za naš Fakultet za 2019. godinu, da se i o tome vodi računa. Ono što se prizna je 
znanstvena knjiga, te napominje da pojedine prijave na našoj instituciji pojedinih knjiga imaju 
po četrnaest autora za što smatra da je to općenito neprimjenjivo, te smatra da bi to na neki 
način trebalo biti etički razmotreno. Vezano za projekt sa Srednjom školom o kojem je 
informirala prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Ivana 
Schwarz smatra da je to odlična prilika za suradnju sa Srednjom školom, napominje da mi 
imamo Centar za cjeloživotno učenje te smatra da bi Centar za cjeloživotno učenje trebao ne 
neki način biti uključen u taj projekt. Nadalje napominje, vezano za nastavne materijale, 
povjerenstvo koje se planira osnovati ne bi smjelo ući u koliziju sa Uredom za izdavačku 
djelatnost.  
Dekanica Fakulteta pojašnjava da suradnja na projektu sa Srednjom školom se ubraja u 
međuinstitucijsku suradnju, te je prodekanica doc.dr.sc. Ivana Schwarz bila u to uključena.  
Nadalje, pojašnjava, vezano za uvjete Rektorskog zbora i uvjeta za izbor u znanstvena zvanja 
koji su od 2017.g. novi, postoje prijepori, te vjeruje da će naši članovi Fakultetskog vijeća iz 
tehničkog područja biti dovoljno savjesni i da će poštivati ono što eventualno donese kao svoju 
internu odluku Vijeće tehničkog područja, te ne sumnja u naše djelatnike bez obzira na strože 
uvjete u području tehničkih znanosti. Isto tako, pojašnjava, vezano za recenziju nastavnih 
materijala, da je proučila Pravilnik o Uredu za izdavačku djelatnost, te iz tog Pravilnika ne 
proizlazi da je on kompetentan za te recenzije, dakle, Ured za izdavačku djelatnost se bavi 
izdavaštvom. 
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Prof.dr.sc. Tanja Pušić objašnjava da ne postoji Pravilnik o Uredu za izdavačku djelatnost i da 
Ured za izdavačku djelatnost ne radi recenzije, već provodi postupak recenzije, a to znači 
imenuju se recenzenti koji odrade svoj posao, to ne radi Ured.  
Dekanica Fakulteta pojašnjava da sada kada su novi uvjeti Rektorskog zbora, malo će se 
drugačije organizirati Ured i Povjerenstvo, odnosno, pojašnjava, da se Ured za izdavaštvo bavi 
izdavaštvom, a ne izborom i provedbom recenzenata i provedbom recenzijskog postupka.  
Nadalje, dekanica Fakulteta najavljuje Dekanski kolegij na koji će biti pozvana i prof.dr.sc. 
Tanja Pušić, voditeljica Ureda za izdavačku djelatnost, te da će se na kolegiju sve pojasniti 
vezano za ove izmjene. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Slavenki Petrak koja se također osvrće na 
informacije vezane uz pilot projekt sa Srednjom školom, napominjući da je iznenađena radi ne 
prosljeđivanja informacija o odabiru pojedinih članova za taj pilot projekt. Podržava da se 
Fakultet uključi kao partner na tom projektu, te smatra da bi se trebalo kontaktirati sa 
nastavnicima koji su nositelji tih kolegija. 
Dekanica Fakulteta zadužuje prodekanicu za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
doc.dr.sc. Ivanu Schwarz, a vezano za sve do sada izneseno, bolje pripremi informacije 
vezane za ovaj projekt sa Srednjom školom, obzirom na veliki interes naših djelatnika. Isto 
tako, obavještava da smo za navedene djelatnike dobili i usmenu i pismenu obavijest da se 
oni žele u taj projekt uključiti, te ponavlja da su ovo samo prijedlozi. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja se osvrće na temu vezanu za 
uvjete Rektorskog zbora, napominjući da je već prošlo godinu dana od kada su ti novi uvjeti 
uvedeni, a u ovom Fakultetskom vijeću sjede osobe koje su svoje redovito napredovanje imale 
prema novim uvjetima, te smatra da nije potrebno stvaranje nekog novog povjerenstva što se 
tiče nastavne literature. Prema Senatskom povjerenstvu u kojem su zastupljena apsolutno sva 
područja zna se koje je to vijeće, a to je Fakultetsko vijeće. Nadalje, napominje, da mi imamo 
Priručnik o osiguranju kvalitete u kojemu su jasno definirane sve procedure, od prihvaćanja 
novih kolegija, izmjena i dopuna itd…, te smatra da smo svi zaboravili na njega i bilo bi dobro 
da se malo podsjetimo. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava, da nije dovedeno u pitanje da je nadležno tijelo prema članku 
u Pravilniku uvjeta rektorskog zbora da za nastavni doprinos treba imati Potvrdnicu 
Fakultetskog vijeća, već netko treba na sastavnici te materijale pripremiti za Fakultetsko 
vijeće, kao što je npr. Vijeće doktorskog studija pripremilo materijale na doktorskom studiju.  
 
 
 

Ad 6 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti od strane studenata. 

Dekanica Fakulteta moli da se ubuduće studenti ispričaju radi nedolaska na Fakultetsko 
vijeće, te moli predstavnika studenata da prenese ovu zamolbu studentima Fakultetskog 
vijeća. 

 

Ad 7 
Obavijest o tijeku organizacije skupa Tekstilna znanost i gospodarstvo (TZG) 2019.g. 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ predsjedniku organizacijskog skupa izv.prof.dr.sc. Ivanu Novaku 
koji detaljno informira Fakultetsko vijeće o tijeku organizacije skupa Tekstilna znanost i 
gospodarstvo (TZG) 2019.g. koji će se održati 23. i 24. siječnja 2019.g. 
Dekanica Fakulteta da riječ prof.dr.se.Zenunu Skenderiju koji pita što je sa časopisom Tekstil i 
časopisom Koža i obuća, napominjući da već po treći puta pita isto. 
Dekanica Fakulteta odgovara da će odgovor na to pitanje dati Organizacijski odbor, te da to 
nije u nadležnosti Uprave. Isto tako napominje, da časopis Tekstil i časopis Koža i obuća 
sudjeluju u izboru za najbolji časopis. Časopisi ima svoju tradiciju koja nikada ne smije 
zamrijeti, ti časopisi imaju određenu značajnu povijest u našoj akademskoj zajednici.  
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Prof.dr.sc. Zenun Skenderi napominje da je napravljen propust, a da to niti jedna Uprava ne 
želi priznati.  
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji zahvaljuje na pozivu za sudjelovanje u 
organizaciji TZG-a. Želja mu je da se TZG vrati izvornim korijenima, a to je suradnja s 
tekstilnom industrijom, te da pored suradnje vidi mogućnost poboljšanja zainteresiranosti 
njihovih kadrova i ostalih iz tog djelokuga rada potencijalnim studentima. Nadalje, napominje, 
da je prvi kvartal 2019. godine presudan kvartal za obućarsku i tekstilnu industriju. Mi kao 
Fakultet se moramo poziciorinati u znanstvenom, stručnom, operativnom i modnom planu, te 
djelovati po tom pitanju, jer industrija teži za time, te će pomoći u smislu da će pozvati još 
nekoliko respektabilnih industrijskih subjekata da prisustvuju TZG-u. Naš Fakultet mora biti 
jedan usmjerivač između gospodarstva, znanosti i Vlade Republike Hrvatske.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Alki Mihelić-Bogdanić koja pita da li će radovi koji su 
poslani za TZG biti tiskani, odnosno da li će biti tiskani samo sažetci, kompletni radovi i ako 
da, gdje. Nadalje pita, tko će raditi selekciju rada, da li ide u koji časopis i da li tu postoji neki 
recenzentski odbor i tko određuje koji rad ide u koji časopis. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ivanu Novaku koji informira da će sve biti u 
Zborniku radova s tim da oni radovi koji će biti objavljeni u časopisu tih istih autora će biti 
objavljeni u Sažetku. Radovi se mogu prezentirati i posterom, te će svima biti omogućeno da 
prezentiraju svoje radove. Nadalje, izv.prof.dr.sc. Ivan Novak odgovara na pitanje prof.dr.sc. 
Alke Mihelić-Bogdanić da će radove pregledavati Znanstveni odbor, te da će se u suradnji s 
tim časopisom odrediti koji radovi će se staviti u časopis, a koji ne.  
Prof.dr.sc. Zenun Skenderi pita da li postoji ugovorna suradnja i ako postoji da se taj Ugovor 
javno pokaže. 
Izv.prof.dr.sc. Ivan Novak odgovara da postoji Ugovor o suradnji. Nadalje, napominje, da niti 
jednu stvar nije radio, a da to nije bilo u interesu Fakulteta, dakle želi, da ovaj TZG ne bude 
točka nekog prijepora, već da to bude zajdenički projekt nama svima na korist i nama svima 
na ponos. 
Dekanica Fakulteta predlaže da svi zainteresirani sa pitanjima, rasprave to detaljno sa 
organizacijskim odborom TZG-a, te će se u slučaju prijepora, to artikulirati na Fakultetskom 
vijeću.  
Prof.dr.sc. Edita Vujasinović moli da uđe u zapisnik da je već tri puta tražila riječ, te da ju nije 
dobila, sa čime je Dekanica Fakulteta suglasna. 
 
 
 

 
Ad 8 

Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-
nastavnom zvanju izvanredni profesor, u umjetničkom području, polju: Likovne umjetnosti, 

na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom 

Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u umjetničkom području, polju: Likovne 
umjetnosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

 

Ad 8.1. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za ocjenu umjetničke-komponente u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanredni profesor, u umjetničkom području, 

polju: Likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom 

Prihvaća se prijedlog da se za člana Stručnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-
nastavno zvanje izvanredni profesor predlaži red.prof.art. Snježana Vego. 
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Ad 9 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelje (m/ž) u umjetničko-nastavno zvanje   docenta, 

naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje dizajn 

Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u umjetničko-nastavnom 
zvanju docenta, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje dizajn. 

 

Ad 9.1. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za ocjenu umjetničke komponente u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u 

umjetničko-nastavnom zvanju docent, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje dizajn 
 

Prihvaća se prijedlog da se za člana Stručnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-
nastavno zvanje docent, naslovno zvanje predloži izv.prof.art. Paulina Jazvić. 

 
 
 

Ad 10.1. 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelje (m/ž) u umjetničko-nastavno zvanje   docenta, 

naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti 
 
Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u umjetničko-nastavnom 
zvanju docenta, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti. 

 
 
 

Ad 10.1. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za ocjenu umjetničke komponente u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u 
umjetničko-nastavnom zvanju docent, naslovno zvanje, u umjetničkom području, polje 

likovne umjetnosti 
 

Prihvaća se prijedlog da se za člana Stručnog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-
nastavno zvanje docent, naslovno zvanje predlaži izv.prof.art. Koraljka Kovač Dugandžić. 

 
 
 

Ad 11 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim 

vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta" financiranog 
od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije, voditeljice izv. 

prof. dr. sc. Sandre Flinčec Grgac 
 

Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta" 
financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije. 
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Ad 11.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na određeno vrijeme, 

s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog 
projekta" financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne 

tekstilije, voditeljice izv. prof. dr. sc. Sandre Flinčec Grgac 
 

Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-UIP projektu), na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog 
istraživačkog projekta" financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 
Bolničke zaštitne tekstilije, u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet-predsjednica Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet-članica Povjerenstva i Doc.dr.sc. Jasna 
Jablan, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet-članica Povjerenstva. 

 
 

Ad 12 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent (doktorand na HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim 

vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Istraživačkog projekta" financiranog od Hrvatske 
zaklade za znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće, voditelja 

prof.dr.sc. Dubravka Rogalea 
 

Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Istraživačkog projekta" financiranog od 
Hrvatske zaklade za znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće.  

 
 
 

Ad 12.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Istraživačkog projekta" financiranog 

od Hrvatske zaklade za znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne 
odjeće, voditelja prof.dr.sc. Dubravka Rogalea 

 
Prihvaća se imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na HRZZ-IP projektu), na 
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Istraživačkog 
projekta" financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska 
svojstva inteligentne odjeće, u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakulteta-predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Siniša Fajt, Sveučilište u 
Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva-član Povjerenstva i doc.dr.sc. Željko Knezić, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet-član Povjerenstva. 
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Ad 13 
Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 

tehnologija 
 
i 
 

Ad 13.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u 

znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija 

 
Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Martinie Ire Glogar u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za pristupnicu izv.prof.dr.sc. 
Martiniu Iru Glogar, u sastavu: prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet-predsjednica Povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk, Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet-članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Branka Lozo, 
Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet-članica Povjerenstva. 
 
 
 

Ad 14 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja  o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

izv.prof.dr.sc. Ivane Salopek Čubrić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice 
 

Izv.prof.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje 
tekstilna tehnologija, propisane člankom 32. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 2/07 Odluka UsRH; 46/07; 45/09; 63/11; 
94/13; 139/13; 101/14, 60/15, 131/17 i 96/18 Odluka UsRH ) i Pravilnikom o uvjetima za izbor 
u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 
71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 

Ad 15 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice 
 

Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje više 
znanstvene suradnice u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna 
tehnologija, propisane člankom 32. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN br. 123/03; 198/03; 105/04; 174/04; 2/07 Odluka UsRH; 46/07; 45/09; 63/11; 
94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 131/17 i 96/18 Odluka UsRH ) i Pravilnikom o uvjetima za izbor 
u znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost (NN br. 84/05; 100/06; 138/06; 120/07; 
71/10; 116/10 i 38/11). 
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Ad 16 
Razrješenje dužnosti predstojnika Studijske jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Prihvaća se razrješenje doc.dr.sc. Željko Knezić dužnosti Predstojnika Studijske jedinice 
Varaždin na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 

 
 

Ad 16.1. 
Imenovanje predstojnika/ce Studijske jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
Prihvaća se imenovanje Josipa Petrica, dipl.inž., predavača za predstojnika Studijske 
jedinice Varaždin Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
 
 
 

Ad 17 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra 
istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu Klasa: 602-

04/18-053/02, Urbroj: 251-68-06/3-18-15 od 19. studenoga 2018.g. 
 

Prihvaća se razrješenje dužnosti članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra 
istovrijednosti kolegija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 
2. Prof.dr.sc. Žarko Paić 
3. Red.prof.art. Andrea Pavetić 
4. Prof.dr.sc. Branka Vojnović 
5. Prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 
6. Izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk 

 

 
Ad 17.1. 

Imenovanje članova Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

 
Imenuje se Povjerenstvo za prijelaze i izradu registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 
2. Prof.dr.sc. Žarko Paić 
3. Red.prof.art. Andrea Pavetić 
4. Prof.dr.sc. Branka Vojnović 
5. Prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 
6. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar 
7. Izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk 

 

 
 

Ad 18 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća doktorskog studija Klasa: 602-

04/17-77/08, Urbroj: 251-68-06/3-17-4 od 16. listopada 2017. 
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Prihvaća se razrješenje dužnosti članova Vijeća doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu: 

 

1. Prof.dr.sc. Stana Kovačević, voditeljica doktorskog studija 
2. Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, zamjenica voditeljice doktorskog studija 
3. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, članica 
4. Prof.dr.sc. Tanja Pušić, članica 
5. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, članica 
6. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, član 
7. Red.prof.art. Andrea Pavetić, članica 
8. Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič, članica 
9. Izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, članica 
10. Maja Mahnić Naglić, mag.ing.techn.text., članica 

 

 

 
 

Ad 18.1. 
Imenovanje članova Vijeća doktorskog studija 

 
Imenuje se Vijeće doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Budimir Mijović, voditelj Vijeća doktorskog studija 
2. Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić, zamjenica voditelja Vijeća doktorskog studija 
3. Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, članica 
4. Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, članica 
5. Doc.dr.sc. Slavica Bogović, članica 
6. Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, članica 
7. Izv.prof.dr.sc. Mario Cetina, član 
8. Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac, članica 
9. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, član 

10. Doc.dr.sc. Dragana Kopitar, članica 
11. Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković, članica 
12. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, članica 
13. Maja Mahnić Naglić, mag.ing.techn.text., predstavnica doktoranada 
 

 
 
 

Ad 19. 
 Izv.prof.dr.sc. Ivan Novak – Suglasnost za izvođenje nastave na Visokoj školi za menadžment 

i dizajn Aspira Split u akademskoj godini 2018./2019. na studijskom programu Sportski 
menadžment, na predmetu Sportska industrija i tržišta u okviru 20 nastavnih sati 

 
Izv.prof.dr.sc. Ivanu Novaku daje se suglasnost za izvođenje nastave na Visokoj školi za 
menadžment i dizajn Aspira Split u akademskoj godini 2018./2019. na studijskom programu 
Sportski menadžment, na predmetu Sportska industrija i tržišta u okviru 20 nastavnih sati. 
 
 
 

Ad 20 
Doc.dr.sc. Alica Grilec – Suglasnost za izvođenje nastave na Ekonomskom fakultetu Zagreb u 

akademskoj godini 2018./2019. u svojstvu vanjske suradnice na obaveznom kolegiju 
„Turizam“ (P30 + S30) na III. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija „Poslovna ekonomija“ 18 norma sati tjedno od ukupno 180 školskih sati seminarske 

nastave (6 grupa) 
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Doc.dr.sc. Alici Grilec daje se suglasnost za izvođenje nastave na Ekonomskom fakultetu 
Zagreb u akademskoj godini 2018./2019. u svojstvu vanjske suradnice na obaveznom kolegiju 
„Turizam“ (P30 + S30) na III. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija „Poslovna ekonomija“ 18 norma sati tjedno od ukupno 180 školskih sati seminarske 
nastave (6 grupa). 
 

 

 
Ad 21 

Godišnja Izvješća o radu asistenata i mentora Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
Prihvaćaju se Izvješća o radu asistenata i mentora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 
 
 

Ad 22 
Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2019. godinu 

 
Prihvaća se Plan nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog Fakulteta za 2019. 
godinu. 
 
 
 

Ad 23 
Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2019. – 2021.g. 

Donosi se Financijski plan Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje 
2019. – 2021.  
 
 

Ad 24 
Tematska područja za završne i diplomske radove 

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

II 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 

Ad 25 

Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija i 
diplomskih radova diplomskih sveučilišnih s studija 

 

Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 
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PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA 
(3. redovita sjednica FV – 17. prosinca 2018. god.) 

 
ERASMUS+ - STUDENTSKA MOBILNOST 

 
1. Patryk Kiepiela – Chitosan implementation into coton/PES fabric 

(Implementacija kitosana u tkaninu iz mješavine pamuk/poliester) 

 
Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Zbigniew Draczynski, mentor, Lodz University of Technology 
3. izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk, mentor, Sveučilište u Zagrebu TTF 
4. prof. dr. sc. Branka Vojnović, član  

 
Mentor 1: izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk 
Mentor 2: doc. dr. sc. Zbigniew Draczynski 

 
 

PRIJEDLOZI PRIJAVA ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA 
(3. redovita sjednica FV – 17. prosinca 2018. god.) 

 
 

Studij: TEKSTILNA TEHNOLOGIJA I INŽENJERSTVO 
Smjer: ODJEVNO INŽENJERSTVO 

 
1. Ana Papić – Ušteda stlačenog zraka u procesu izrade odjeće 

 
Prijedlog povjerenstva: 1. izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović, predsjednik 

2. doc. dr. sc. Goran Čubrić, član 
3. doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc, član 
4. doc. dr. sc. Ružica Brunšek, zamjenik člana  

Mentor: doc. dr. sc. Goran Čubrić 

 
 

Ad 26 
Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za kolegije na engleskom jeziku u sklopu 

Erasmus+SMS u akad.god. 2018./2019. 

Utvrđuju se i prihvaćaju Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na engleskom jeziku u 
sklopu Erasmus + SMS na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za 
akademsku godinu 2018./2019. 
 

Ad 27 

Obavijesti 

 

27.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
 



16 

 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
27.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
27.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
27.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ voditeljici Centra za e-učenje doc.dr.sc. Slavici Bogović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće da je prošli tjedan bio Dan e-učenja na kojem su bili prikazani 
nagrađeni e-kolegiji drugih fakulteta. Nadalje napominje, da je na našoj sastavnici u porastu 
broj e-kolegija koji mogu konkurirati slijedeću godinu za nagradu. 
 
 

Ad 23 
R a z n o     

     
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja moli predstojnike 
Zavoda da do sutra predaju izvješća o završenoj inventuri kako bi se mogao napraviti 
kompletan popis imovine. Ujedno moli da se popisi detaljno pregledaju kako bi podaci bili 
točni. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Mariu Cetini koji podsjeća Fakultetsko vijeće o 
približavanju Tehnologijade, te već sada treba početi razmišljati o znanstvenim radovima. Rad 
se ocjenjuje, te treba biti poprilično opsežan, najmanje moramo prezentirati tri rada, a ako 
želimo ostvariti dobru prezentaciju Fakulteta trebamo četiri rada. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Aniti Tarbuk koja predlaže da se izradi obrazac, u 
dogovoru sa doc.dr.sc. Slavicom Bogović, ističući da je dosta veliki broj računalne opreme 
kupljen iz osobnih dohodaka. Taj obrazac bi predlagao, ne otpis, nego u vidu „poklona“ 
odnosno „otkup“ računalne opreme. 
Dekanica Fakulteta daje riječ Agati Vinčić, dipl.ing, predavačici koja napominje da bi se taj 
otpis mogao raditi i tijekom godine, a ne samo u prosincu.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja informira da je Odluka 
o otkupu na snazi, ali da još nije poslana iz razloga što nije sačinjen hodogram.  
Dekanica Fakulteta napominje da je upoznata sa tom Odlukom od bivše Uprave koja je kontra 
produktivna, te zadužuje središnje inventurno povjerenstvo prodekanicu za poslovanje 
doc.dr.sc. Slavicu Bogović da to prouče na vrijeme kako bi inventura bila u redu. 
Dekanica Fakulteta informira da će od 1. siječnja 2019.g. biti novi interni Pravilnik o javnoj 
nabavi koji će biti nešto jednostavniji. Biti će izmijenjen Obrazac za javnu nabavu, te će se 
dosta stvari pojednostavniti, poštujući pri tome Zakon o javnoj nabavi. 
Nadalje, dekanica Fakulteta zahvaljuje se svim članovima dosadašnjih odbora i povjerenstava 
koje smo do sada prema Statutu izmijenili. Posebno se zahvaljuje prof.dr.sc. Stani Kovačević 
koja je bila voditeljica Vijeća doktorskog studija punih 12 godina. 
 
Dekanica Fakulteta podsjeća da će se slijedeća sjednica Fakultetskog vijeća održati 21. 
siječnja 2019.g., te da je rok za predaju materijala 7. siječnja 2019.g. 
 
Nadalje, podsjeća na Božićni domjenak koji će biti u petak 21. prosinca 2018.g. u 12 sati. 
 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12,30 sati. 
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    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


