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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
 
KLASA: 602-04/16-77/10 
URBROJ: 251-68-06/3-16-2a 
 
Zagreb, 5. prosinca 2016. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2016./2017. održane 5. prosinca 2016. godine, u predavaonici A-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 vijeća sa 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 48 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća,  Fakultetsko vijeće donosi slijedeći 
 
 
Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 28. listopada 2016. 
godine; 

2. Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 7. studenog 2016. 
godine;  

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
348. ak.god. (2016./2017.)  održane 7. studenog 2016. godine; 

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
348. ak.god. (2016./2017.)  održane 15. studenog 2016. godine; 

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

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

  7.  „Informacija o pisanom Zahtjevu dr.sc. Jacgueline Domjanić, na Obavijest Fakultetskog 
vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta o odabiru kandidatkinje u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstila tehnologija, grana: Odjevna tehnologija“; 
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  8.   Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, 
naslovno zvanje u tehničkom području, polje tekstilna tehnologija, grana dizajn tekstila 
i odjeće; 

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

suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje u tehničkom području, polje: 
tekstilna tehnologija, grana: dizajn tekstila i odjeće; 

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

izbora prof.dr.sc. Zlatka Vrljičaka u znanstveno-nastavno zvanje redovitog 
profesora/trajno zvanje, u  znanstvenom  području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu; 

 
10.   Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno 

mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Odjevna tehnologija, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

 
11. 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: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila;  

 
12.  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: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za 
materijale, vlakna i ispitivanje tekstila (zamjena za roditeljski dopust); 

 
13.  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: Prirodne znanosti, polje: Fizika, na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust); 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje u području 
Društvenih znanosti, polje Kineziologija, za skupinu kolegija Tjelesna i zdravstvena 
kultura; 

 
15. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr.sc. Beti Rogina-Car, stručne 

suradnice u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja tehničkih znanosti, 
znanstveno polje tekstilna tehnologija; 

 
16. Izvješća o vrednovanju rada asistenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog           

fakulteta za akademsku godinu 2015./2016.; 
 

16.1.   Snježana Brnada, dipl.inž. 

16.2.   Daniel Domović, mag.ing.comp. 

16.3.   Petra Krpan, mag.ing.des.text. 

16.4.   Robert Katava, mag.chem. 

16.5.   Marijana Pavunc Samardžija, mag.ing.techn.text. 

16.6.   Lucija Ptiček, mag.chem. 

16.7.    Marija Zorić, mag.phys. 
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16.8.    Zorana Kovačević, dipl.ing.  

16.9.    Kristina Šimić, dipl.ing. 

16.10.  Sandra Škaro, dipl.ing. 

16.11.  Ivana Špelić, dipl.inž. 

16.12. Josipa Štefanec, mag.art. 

16.13.  Irena Topić, mag.ing.des.text.; mag.art. 

16.14.  Rozarija Mikić, dipl.ing. 

16.15.  Franka Žuvela Bošnjak, dipl.inž. 

16.16.  Maja Mahnić Naglić, mag.ing.techn.text.  

16.17.  Željka Pavlović, mag.ing.techn.text. 

 

17.       Izvješća o vrednovanju rada mentora za akademsku godinu 2015./2016.; 

 

17.1.   Prof.dr.sc. Stana Kovačević 

17.2.   Izv.prof.dr.sc. Tomislav Rolich 

17.3.   Izv.prof.dr.sc. Žarko Paić 

17.4.   Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 

17.5.   Prof.dr.sc. Edita Vujasinović 

17.6.   Izv.prof.dr.sc. Livio Racane 

17.7.   Doc.dr.sc. Karlo Lelas 

17.8.   Prof.dr.sc. Sandra Bischof 

17.9.   Prof. emeritus dr.sc. Ivo Soljačić 

17.10. Prof.dr.sc. Tanja Pušić 

17.11. Prof.dr.sc. Darko Ujević 

17.12. Prof.art. Nina Režek Wilson 

17.13. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale 

17.14. Doc.art. Jasminka Končić 

17.15. Prof.dr.sc. Budimir Mijović 

17.16. Suzana Kutnjak Mravlinčić, dip.ing. 

17.17. Akademik prof.dr.sc. Josip Pečarić 

17.18. Prof.dr.sc. Tanja Pušić 

17.19. Jadranka Akalović, dipl.inž. 

17.20. Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak 

17.21. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak 

 
18.  Završno izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reakreditacije sveučilišnog 

poslijediplomskog studija Tekstilna znanost i tehnologija; 
 
19.    Godišnje Izvješće o radu doktorskog studija (DR.SC.-09); 
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20.  Prijedlog uvođenja novih kolegija na sveučilišni poslijediplomski studij Tekstilna    
znanost i tehnologija; 

 
20.1.  Kreativnost u tehnologiji i dizajnu; 
 
20.2.  Metodologija računalnog dizajna eksperimenta; 

 
21.   Donošenje Izvedbenog plana nastave za sveučilišni poslijediplomski studij Tekstilna 

znanost i tehnologija u akad. god. 2016./2017. ; 
    
22.  Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i  ekologiju 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

22.1.  Imenovanje predstojnice Zavoda za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
23. Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

23.1.  Imenovanje predstojnice Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje tekstila  
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

 
24. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar – davanje suglasnosti za izvođenje nastave na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, 
filma i kulture, kolegij „Teorija slike“. Nastava se održava subotom, ukupno opterećenje 
25 NS; 

 

25. Poništenje Odluke o 2. Dopuni Plana nabave za 2016. godinu Klasa: 602-04/16-77/9, 
Urbroj: 251-68-06/3-16-12 od 28. listopada 2016. godine;  

 
26.       3. Dopuna Plana nabave za 2016. godinu;  
 
27.       Znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo 2017. ; 
 
            27.1. Prijedlog organizacijskog i znanstvenog odbora; 

 
      28.       Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

      28.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
      28.2. diplomskih radova stručnog studija  
      28.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
      28.4. završnih radova stručnog studija 

            28.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
 
 
      29.     Obavijesti 

    29.1. Obavijesti dekanice 
     29.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
    29.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
    29.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
    29.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
     29.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

 
      30.    Razno     
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Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je na današnju sjednicu pozvana 
prof.dr.sc. Đurđica Parac-Osterman, te daje riječ predstojnici Zavoda za tekstilno-kemijsku 
tehnologiju i ekologiju koja je održala prigodan govor ističući kako je prof.dr.sc. Đurđica Parac-
Osterman jedna od pokretača ove institucije, te će iza njenog odlaska u mirovinu ostati veliki i 
neizbrisiv trag. Isto tako ističe kako je prof.dr.sc. Đurđica Parac-Osterman uvijek poticala 
ravnotežu između profesionalnog rada i privatnog života, te da je uvijek postojala tolerancija u 
timskom radu kao preduvjet jednog uspjeha.  
Dekanica Fakulteta zahvaljuje prof.dr.sc. Đurđici Parac-Osterman za sve godine provedene na 
Fakultetu i velikoj suradnji kao i doprinosu koji je donijela našoj instituciji. 
Prof.dr.sc. Đurđica Parac-Osterman zahvaljuje Dekanici i Fakultetskom vijeću, te ističe da joj je 
bilo lijepo i ugodno raditi na ovom Fakultetu. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji se obraća Fakultetskom vijeću i 
prof.dr.sc. Đurđici Parac-Osterman ističući njenu kolegijalnost, čovječnost i prijateljstvo, te joj se 
zahvaljuje na svim dobrim savjetima, poželjevši joj svako dobro u životu. 
Fakultetsko vijeće pljeskom zahvaljuje na izlaganjima kao i prof.dr.sc. Đurđici Parac-Osterman. 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o dobivenim priznanjima na Smotri Sveučilišta 
u Zagrebu. Lea Botteri uručuje Dekanici Fakulteta Priznanje za najoriginalnije predstavljanje na 
ovogodišnjoj Smotri, koje je dobilo Sveučilište u Zagrebu tekstilno-tehnološki fakultet.  
Dekanica Fakulteta informira da su na svečanom otvaranju Smotre studenti Tekstilno-
tehnološkog fakulteta održali  modnu reviju s odabranim kreacijama s velikih prošlogodišnjih 
projekata, te završnih i diplomskih radova: Nove forme-novi materijali, „pinkwhiteblue“, Dipmod, 
Dekonstrukcija u vlastitoj kolekciji, Fabric& co-op, CaBALet i Bijela čajanka. Isto tako informira 
Fakultetsko vijeće o predstavljanje Fakulteta u nizu predavanja nazvanih Najbolje od Sveučilišta. 
Tekstilno-tehnološki fakultet predstavila je izv.prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale s predavanjem: 
HRKI sa sustavom hlađenja, inteligentna odjeća i termalni maneken. 
Na izložbenom prostoru Tekstilno-tehnološkog fakulteta maturanti su mogli dobiti sve informacije 
o studiju od naših studenata i djelatnika ali i od maskote Europskih sveučilišnih igara 2016, hrčka 
Hrkija, čiji je sustav za hlađenje razvijen na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
Isto tako, studenti su imali prilike samostalno modelirati odjevni predmet u programu Optitex pod 
vodstvom dr.sc. Maje Mahnić Naglić. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Slavenki Petrak koja zahvaljuje na suradnji i 
doprinosu kako bi cijela prezentacija bila prihvatljiva i atraktivna našim budućim kolegama i našim 
budućim studentima. Nadalje, napominje kako je Vizualni identitet ovogodišnje Smotre  
izložbenog prostora Tekstilno-tehnološkog fakulteta bio inspiriran motivom izložene haljine 
autorice Irene Šoštarec koja je izlagala pod mentorstvom doc.art. Koraljke Kovač Dugandžić.  
 
 
 
 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 28. listopada 2016. godine. 

 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 7. studenog 2016. godine. 
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Ad 3 
Dekanica Fakulteta izvještava sa 4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. 
ak.god. (2016./2017.)  održane 7. studenog 2016. godine, te obavještava o tri točke Dnevnog 
reda, a to su: 1, odluka o predlaganju članova i zamjenika članova Izbornog povjerenstva za 
izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; 2. Odluka o predlaganju 
članova i zamjenika članova Povjerenstva za prigovore za izbore za Studentski zbor Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te 3. Ostalo. 
 
 

Ad 4 
Dekanica Fakulteta izvještava sa 5. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 348. ak.god. 
(2016./2017.)  održane 15. studenog 2016. godine, te obavještava da je na 5. redovitoj sjednici 
Senata potvrđen izbor prof.dr.sc. Stane Kovačević, te joj Fakultetsko vijeće čestita na izboru. 
Dekanica Fakulteta uručuje prof.dr.sc. Stane Kovačević Potvrdnicu. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće da je pod točkom o Financijskim 
pitanjima izrađen Konačni obračun participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016. 
nakon korekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH kao i da je izrađen konačni 
obračun Raspodjele sredstava participacija školarina za akademsku godinu 2015./2016., te su 
svi dokumenti proslijeđeni računovodstvu radi praćenja istih. 
Pod točkom 7.1. „Sustav osiguravanja kvalitete“ dobiveno je Izvješće o radu Odbora za 
upravljanje kvalitetom za akademsku godinu 2015./2016., te će Izvješće biti proslijeđeno našem 
Povjerenstvu za kvalitetu. 
Isto tako važna je i  točka 7.2. „Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na 
Sveučilištu u Zagrebu“ jer nam omogućuje unutarnje praćenje kvalitete, odnosno daje nam 
mogućnost da sami sebe pratimo.  
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da su pod točkom 9. Dnevnog reda Senata 
„Pokretanje postupka stjecanja doktorata znanosti“ donesene Odluke o odobravanju pokretanja 
postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za predloženice Ivu Matijević i 
Evu Magovac.  
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava da je u postupku davanje suglasnosti na novi Statut 
nekih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te je preporuka Sveučilišta da se revidira Statut Tekstilno-
tehnološkog fakulteta kao i Pravilnik o ustroju radnih mjesta.  
 
 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta daje riječ studentici Tei Jovanović koja obavještava Fakultetsko vijeće da   
predstavnici Studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta nemaju obavijesti. 
Dekanica Fakulteta još jednom zahvaljuje studentima koji su se angažirali za Smotru Sveučilišta. 

 

Ad 6 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o izborima i napredovanjima nastavnika i 
suradnika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i ujedno obavještava o potvrdi 
izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju 
prof.dr.sc. Stane Kovačević, kao i o pristigloj Odluci Matičnog odbora o izboru u znanstveno 
zvanje znanstvene savjetnice izv.prof.dr.sc. Antonete Tomljenović. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o natječajima koji su u tijeku, te moli 
da se za slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća pripreme Izvješća Stručnog povjerenstva. 
 
 

Ad 7 
Nakon dugotrajne rasprave u kojoj su sudjelovali osim Dekanice Fakulteta tajnica Sanja Miletić, 
mag.iur, Akademik Josip Pečarić, prof.dr.sc. Dubravko Rogale i doc.dr.sc. Željko Knezić 
Dekanica Fakulteta smatra da se rasprava odvija u krivome smjeru, da nije upitno mišljenje 
Stručnog povjerenstva, te da je Fakultetsko vijeće mišljenje Povjerenstva o izboru usvojilo. 
Dekanica Fakulteta daje na glasanje davanje odgovora na prigovor,  te moli članove Fakultetskog 
vijeća da se izjasne o prihvaćanju informacije o Zahtjevu na Obavijest i zaduženju dekanice 
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Fakulteta po istome, odnosno da dekanica Fakulteta može odgovoriti Odvjetničkom društvu da 
smo potvrdili da Fakultetsko vijeće stoji iza mišljenja Stručnog povjerenstva i Odluke o odabiru 
kandidatkinje. 
Fakultetsko vijeće jednoglasno podržava dekanicu Fakulteta u davanju odgovora na Prigovor. 
 
 
 
 

Ad 8 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, 
naslovno zvanje u tehničkom području, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Dizajn tekstila i 
odjeće. 
 
 

Ad 8.1 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent, naslovno zvanje u tehničkom području, 
polje: tekstilna tehnologija, grana: dizajn tekstila i odjeće: doc.dr.sc. Irena Šabarić Sveučilište u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; doc.art. Koraljka Kovač 
Dugandžić Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – članica Povjerenstva i red.prof. 
Almira Sadar Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta - članica Povjerenstva 
 
 
 

Ad 9 
Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer 
ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 10 
Dr.sc. Ivana Špelić, dipl.ing  izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje 
poslijedoktorand u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Odjevna tehnologija na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
 

 
 

Ad 11 
Jelena Peran, mag.ing.techn.text.  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje 
asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, 
vlakna i ispitivanje tekstila. 
 
 
 

   Ad 12 
Tanja Vukelić, mag.ing.techn.text.  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje 
asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Tekstilna kemija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za materijale, 
vlakna i ispitivanje tekstila (zamjena za roditeljski dopust). 
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Ad 13 
Boris Ivetić, dipl.inž.fizike  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje asistent u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Fizika, na određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, (zamjena za rodiljni dopust). 
 

 
 
 

Ad 14 
Tajana Mrković, prof.  izabire se u suradničko zvanje asistent, naslovno zvanje u području 
Društvenih znanosti, polje: Kineziologija, za skupinu kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura. 
 

 

Ad 15 
Dr.sc. Beti Rogina-Car, u suradničkom zvanju i na radnom mjestu stručne suradnice Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje 
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 i 60/15 Odluka UsRH ) i Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja Nacionalnog 
vijeća za znanost (NN br. 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10 i 38/11). 
 
 
 

Ad 16 
Prihvaćaju se Izvješća o vrednovanju rada asistenata za akademsku godinu 2015./2016. 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
 

 
Ad 17 

Prihvaćaju se Izvješća o mentorskom radu za akademsku godinu 2014./2015. Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
 
 

Ad 18 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o Završnom izvješća Stručnog povjerenstva 
u postupku reakreditacije sveučilišnog poslijediplomskog studija Tekstilna znanost i tehnologija. 
U većini stavki Tekstilno-tehnološki fakultet je dobio visoku ocjenu kvalitete i data je preporuka za 
potrebna poboljšanja, te je bez obzira na preporuku, ukupna ocjena za Tekstilno-tehnološki 
fakultet je najviša.  
 
 
 

Ad 19 
Prihvaća se godišnje izvješće o radu doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija (TZT) 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta (DR.SC.-09). 
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Ad 20 

Na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija uvodi se novi kolegij 
pod nazivom Kreativnost u tehnologiji i dizajnu. 

Na sveučilišnom poslijediplomskom studiju Tekstilna znanost i tehnologija uvodi se novi kolegij 
pod nazivom Metodologija računalnog dizajna eksperimenta. 

 
 
 

Ad 21 
Donosi se izvedbeni plan nastave za sveučilišni poslijediplomski studije Tekstilna znanost i 
tehnologija za akademsku godinu 2016./2017.  
 

 
 
 

Ad 22 
Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović razrješava se dužnosti predstojnice Zavoda za tekstilno-kemijsku 
tehnologiju i ekologiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 5. 
prosinca 2016. godine. 

 
 
 

Ad 22.1 

Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar izabire se za predstojnicu Zavoda za tekstilno-kemijsku 
tehnologiju i ekologiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.  

 

 
Ad 23 

Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić razrješava se dužnosti predstojnice Zavoda za materijale, 
vlakna i ispitivanje tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 5. 
prosinca 2016. godine. 
 

 

Ad 23.1 

Doc.dr.sv. Maja Somogyi Škoc izabire se za predstojnicu Zavoda za materijale, vlakna i ispitivanje 
tekstila Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.  

 
 
 

Ad 24 
Doc.dr.sc. Krešimiru Purgaru  daje se suglasnost za izvođenje nastave na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu: Doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, kolegij 
„Teorija slike“. Nastava se održava subotom, ukupno 25 NS. 
 
 
 
 

Ad 25 
Poništava se Odluka o 2. Dopuni Plana nabave za 2016. godinu Klasa: 602-04/16-77/9, URBROJ: 
251-68-06/3-16-12 od 28. listopada 2016. godine.  
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Ad 26 

Prihvaća se Prijedlog 3. Dopune Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2016. godinu.   

II 
 

 
 
 

Ad 27 
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o znanstveno-stručnom savjetovanju Tekstilna 
znanost i gospodarstvo 2017. 
Dekanica Fakulteta moli doc.dr.sc. Krešimira Purgara da za slijedeće Fakultetsko vijeće pripremi 
Izvješće o savjetovanju 2016. 
 

 
Ad 27.1 

Imenuju se članovi Organizacijskog i Znanstvenog odbora znanstveno stručnog savjetovanja „Tekstilna 
znanost i gospodarstvo“ Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu:  

 
Organizacijski odbor:                                                                                 Znanstveni odbor: 
 
1. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, predsjednica           1. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, predsjednik 
2. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović                                          2. Prof. emerita Ana Marija Grancarić 
3. Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak                                    3. Prof.dr.sc. Sandra Bischof 
4. Dr.sc. Bosiljka Šaravanja                                             4. Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 
5. Doc.dr.sc. Anica Hursa Šajatović                                5. Doc.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić 
6. Doc.art. Koraljka Kovač Dugandžić                             6. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar 

   7. Doc.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić                                 7.Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković 
8. Dr.sc. Alica Grilec Kaurić                                             8. Izv.prof.dr.sc. Livio Racané 
 

 
 

Ad 28 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. 
 
 
 

Ad 29 
29.1. Obavijesti dekanice 

Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko o održanoj velikoj godišnjoj konferenciji u organizaciji 
Klaster konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće Hrvatske gospodarske komore i Tekstilno-
tehnološkog fakulteta sa temom Industrija 4.0., održanoj 1. prosinca 2016. godine. 
 

 
29.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Prodekanica za znanstveno istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće o objavljenom radu 
znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković (IRB) Nikola Biliškov i Danijela Vojta, u suradnji s 
domaćim i međunarodnim znanstvenicima, u kojem su nizom eksperimentalnih tehnika, opisali 
tehnološki važan proces termičkog raspada amonijevog borana, spoja koji se intenzivno istražuje 
kao potencijalni materijal za kemijsku pohranu vodika u čvrstom stanju. 
Rad "High Influence of Potassium Bromide on Thermal Decomposition of Ammonia Borane" 
objavljen je u uglednom časopisu Journal of Physical Chemistry C, a osim znanstvenika IRB-a 
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na njemu su sudjelovali Sandra Flinčec Grgac s Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te znanstvenici 
Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology i Mađarske akademije 
znanosti. 
Fakultetsko vijeće čestita doc.dr.sc. Sandri Flinčec Grgac na uspjehu u istraživačkoj skupini. 
Nadalje, informira Fakultetsko vijeće o uspjehu TTF-inovatora prof.dr.sc. Dubravka Rogalea i 
izv.prof.dr.sc. Snježane Firšt Rogale na 41. Hrvatskom salonu inovacija s međunarodnim 
sudjelovanjem INOVA/Budi uzor 2016. koji je održan od 09. do 12. studenog 2016. godine u 
Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu. 
Prof.dr.sc. Dubravko Rogale informira Fakultetsko vijeće o dobivenim nagradama za novi 
inovativni integrirani uređaj za mjerenje fizioloških parametara ljudskog tijela pri egzaktnom 
vrednovanju toplinske udobnosti odjeće, a to su: Zlatna medalja od međunarodnog ocjenjivačkog 
žirija; Nagrada za najbolju inovaciju u primijenjenoj znanosti od Saveza inovatora Hrvatske i 
Posebnom nagradom za najbolju znanstvenu komercijalizaciju Smart Specialization od strane 
Tera tehnopolisa i Hrvatske udruge inovatora poduzetnika. 
Fakultetsko vijeće čestita profesorima na dobivenim nagradama. 
 
Prodekanica za međunarodnu i međufakultetsku suradnju moli Fakultetsko vijeće da se upisuju 
mobilnosti. Nadalje, moli da se za naredni period planira mobilnost i da se dostave zahtjevi, te da 
se iskoriste mogućnosti koje pruža mobilnost.  
Također informira o odlaznoj i dolaznoj mobilnosti u protekloj akademskoj godini. 
 
Prodekanica za znanstveno-istraživački rad u ime prodekanice za financije moli da se iskažu 
zavodske potrebe poštujući već postojeće protokole.  
 
 
 
 

Ad 30 
 
Dekanica Fakulteta najavljuje slijedeću sjednicu Fakultetskog vijeća za dan 19. prosinca 2016. 
godine. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 40 minuta. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                                                                                Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                               Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 
 


