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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovi ća 28a  
 
KLASA: 602-04/16-77/6 
URBROJ: 251-68-06/3-16-22 
Zagreb, 27. lipnja 2016. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

8. redovite sjednice  Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2015./2016. održane 27. lipnja 2016.  godine, u predavaonici B-316 
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 
9:00 sati. 
 
 
Dnevni red :  
 

 
1. Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 23. svibnja 2016. 
godine; 

2. Zapisnik 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 6. lipnja 2016. godine; 

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 11. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
347. ak.god. (2015./2016.) održane 14. lipnja 2016.godine; 

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

Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
      6.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  

znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju , u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti,  znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, znanstvenoj 
grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu; 
6.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 

I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju , u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, 
znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu; 

      7.  Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju , u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti,  znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, znanstvenoj 
grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu; 
7.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 

I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju , u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, 
znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu; 

8. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju,  u umjetničkom 
području, umjetničko polje likovne umjetnosti, grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u 
punom radnom vremenu; 
8.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 

mjesto I. vrste umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju  u umjetničkom području, umjetničko polje likovne umjetnosti, 
grana: Slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu; 
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9.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području 
Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna kemija, na neodreñeno 
vrijeme u punom radnom vremenu; 

               9.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u  znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju  
u znanstvenom području Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: 
Tekstilna kemija, na neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu; 

    10.  Poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbora jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste u 
stručno zvanje i na stručno radno mjesto stru čnog suradnika  u sustavu znanosti i 
visokog obrazovanja za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 
„Syntheisis and targeted application of metallic nanoparticles“ na odreñeno vrijeme (2 
godine) u punom radnom vremenu, Klasa: 602-04/16-77/4, Urbroj: 251-68-06/3-16-20 
od 18. travnja 2016. godine; 

          11.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste u stručno zvanje i na radno 
mjesto asistent  u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 „Syntheisis and targeted application of metallic 
nanoparticles“ na odreñeno vrijeme (4 godine) u punom radnom vremenu; 
11.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste u 

stručno zvanje i na radno mjesto asistent  u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UPI-2014-09-1534 
„Syntheisis and targeted application of metallic nanoparticles“ na odreñeno vrijeme 
(4 godine) u punom radnom vremenu; 

12.  Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Antonete Tomljenovi ć u znanstveno zvanje  
znanstveni savjetnik , u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna-tehnologija; 
12.1.  Imenovanje  Stručnog  povjerenstva  za  izbor izv.prof.dr.sc. Antonete Tomljenović 

u znanstveno  zvanje  znanstveni savjetnik , u  znanstvenom  području: Tehničke 
              znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna-tehnologija; 

13.  Izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor doc.art. Helene Schultheis Edgeler  u 
umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta  u umjetničkom području, polje 
likovne umjetnosti, grada slikarstvo; 

14.  Izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izv.prof.dr.sc. Željka 
Penave na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti 
profesor/prvi izbor  u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju 
tekstilna tehnologija, znanstvena grada: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na 
neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu;  

 15. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku godinu 2016./2017. i 2017./2018. prof.dr.sc. Alke Miheli ć-Bogdani ć, 
redovite profesorice u trajnom zvanju; 

16. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku  godinu 2016./2017.  prof.dr.sc. Zvonka Drag čevića, redovitog profesora u 
trajnom zvanju; 

17. Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku  godinu 2016./2017. i 2017./2018. za akademika Josipa Pe čarića, 
redovitog profesora u trajnom zvanju; 

18. Kristina Šimi ć, dipl.inž. – Prijedlog izmjene naslova teme iz „Analiza metalnih niti u 
povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20. stoljeća – sadržaj metala, sastav i struktura 
preñe“  u  „Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekstilu od 17. do 20. stoljeća – 
udio metala, sastav i struktura preñe“  - DR.SC.-02; 

19. Kalendar nastave za akademsku godinu 2016./2017. 
    20.  Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

 20.1. diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
 20.2. diplomskih radova stručnog studija  
 20.3. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
 20.4. završnih radova stručnog studija 

      20.5. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  
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    21.  Obavijesti 
 21.1. Obavijesti dekanice 
 21.2. Obavijesti predstavnika studenata Fakulteta  
 21.3. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 21.4. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 21.5. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 21.6. Obavijesti voditelja TSRC-a 
 21.7. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 

   22.    Razno     

 
 
 
 

Ad 1 
Prihvaća se Zapisnik 7. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 23. svibnja 2016. godine. 
 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 6. lipnja 2016. 
godine. 
 

Ad 3 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o točkama dnevnog reda 11. redovite sjednice 
Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. ak.god. (2015./2016) koja je održana 14. lipnja 2016.g., te 
iznosi najvažnije točke koje se odnose na Tekstilno-tehnološki fakultet.  
 

Ad 4 
Predstavnica studenata izvještava Fakultetsko vijeće o nezadovoljstvu studenata radi ukidanja 
apsolventske godine, te ponovnog upisa kolegija usred godine. Po istome obrazloženje daje 
dekanica Fakulteta kao i prodekanica za nastavu  koja podsjeća da su uvjeti upisa na Tekstilno-
tehnološkom fakultetu postavljeni na internetskim stranicama fakulteta još 13. srpnja 2015. 
godine, te da su u njima jasno navedena pravila studiranja.  
 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenim Odlukama Matičnog odbora o 
izborima, te o pristiglim suglasnostima za natječaje koji su u tijeku, ka i o pristigloj jednoj 
administrativnoj suglasnosti za Voditelja ureda za projekte. 
 

Ad 6. i 6.1. 
Prihvaća se pokretanje postupak izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti,  znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-
mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, te se imenuje  
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju u sastavu: prof.dr.sc. Zenun Skenderi, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. 
Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva i 
prof.dr.sc. Jasminka Butorac, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet - članica Povjerenstva 
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Ad 7. i 7.1. 
Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u  
znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti,  znanstvenom polju: Tekstila tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-
mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, te se imenuje 
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-
nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju u sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Alka 
Mihelić-Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i 
prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš,  Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu - član 
Povjerenstva. 

 
Ad 8. i 8.1.  

Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, u umjetničkom području, 
umjetničko polje likovne umjetnosti, grana: slikarstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenu, te se za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje 
redoviti profesor predlaže se red.prof.dr.sc. Nina Režek Wilson. 

 
 

Ad 9. i 9.1.  
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja m/ž na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području 
Tehničkih znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilna kemija, na neodreñeno vrijeme 
u punom radnom vremenu, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u sastavu: 
prof.emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik 
Povjerenstva; prof.dr.sc. Tanja Pušić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - 
članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Juraj Bartolić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i 
računarstva - član Povjerenstva. 
 

Ad 10  
 

Prihvaća se poništenje Odluke o raspisivanju Natječaja za izbora jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste 
u stručno zvanje i na stručno radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 „Syntheisis and 
targeted application of metallic nanoparticles“ na odreñeno vrijeme (2 godine) u punom radnom 
vremenu, Klasa: 602-04/16-77/4, Urbroj: 251-68-06/3-16-20 od 18. travnja 2016. godine 
 
 

Ad 11. i 11.1. 
Prihvaća se pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) I. vrste u stručno zvanje i na 
radno mjesto asistent u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za rad na projektu Hrvatske 
zaklade za znanost UIP-2014-09-1534 „Syntheisis and targeted application of metallic 
nanoparticles“ na odreñeno vrijeme (4 godine) u punom radnom vremenu, te se imenuje 
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u stručno zvanje i na 
radno mjesto stručnog suradnika u sastavu: doc.dr.sc. Iva Rezić, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Ana 
Vrsalović Presečki, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu - članica 
Povjerenstva. 
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Ad 12. i 12.1. 
Prihvaća se pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Antonete Tomljenović u znanstveno 
zvanje  znanstveni savjetnik, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna-tehnologija, te se imenuje Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju 
uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za pristupnika izv.prof.dr.sc. 
Antonete Tomljenović, u sastavu: prof.emeritus dr.sc. Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Edita Vujasinović, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - član Povjerenstva i prof.dr.sc. Andrej 
Demšar, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani - član Povjerenstva. 

 
Ad 13 

Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva za reizbor doc.art. Helene Schultheis Edgeler u 
umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u umjetničkom području, polje likovne 
umjetnosti, grana slikarstvo, te se doc.art. Helena Schultheis Edgeler, docent Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, reizabire u umjetničko-nastavno zvanje i na radno 
mjesto docenta u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo, jer ispunjava 
sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
  
 

Ad 14 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta u postupku izv.prof.dr.sc. 
Željka Penave na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor/prvi 
izbor u znanstvenom području tehničke znanosti, znanstvenom polju tekstilna tehnologija, 
znanstvena grada: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenu, te se dr.sc. Željko Penava, izv.prof. Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, izabire u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora/prvi izbor 
u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu jer 
ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

Ad 15 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku godinu 2016./2017. i 2017./2018. prof.dr.sc. Alke Mihelić-Bogdanić, redovite 
profesorice u trajnom zvanju, te se prof.dr.sc. Alki Mihelić-Bogdanić, redovitoj profesorici u 
trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos 
do 30. 09. 2018. godine. 
 

Ad 16 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku  godinu 2016./2017. prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića, redovitog profesora u trajnom 
zvanju, te prof.dr.sc. Zvonku Dragčeviću, redovitom profesoru u trajnom zvanju Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos do 30. 09. 2017. godine. 
 
 

Ad 17 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku  godinu 2016./2017. i 2017./2018. za akademika Josipa Pečarića, redovitog 
profesora u trajnom zvanju, te se akademiku prof.dr.sc. Josipu Pečariću, redovitom profesoru u 
trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos 
do 30. 09. 2018. godine. 
 

Ad 18 
Prihvaća se Prijedlog izmjene naslova teme iz „Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom 
tekstilu od 17. do 20. stoljeća – sadržaj metala, sastav i struktura preñe“ u 
 

„Analiza metalnih niti u povijesnom hrvatskom tekst ilu od 17. do 20. stolje ća  
– udio metala, sastav i struktura pre ñe“ 

 



 6 

 
 

Ad 19 
Prihvaća se i donosi Kalendar nastave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
akademsku godinu 2016./2017. 
 

 
Ad 20 

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

Ad 21 
 
21.1. Obavijesti dekanice  
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o provedenoj reakreditaciji doktorskog studija, 
te se očekuje pismeno završno Izvješće.  
 
 
21.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno istraživački rad koja informira 
Fakultetsko vijeće o novim projektima. Isto tako, prodekanica čestita dobitnicima Rektorove 
nagrade. Prodekanica obavještava da je na mrežnim stranicama objavljena prijavnica za 5. 
znanstveni piknik koji će se održati od 23. – 25. rujna 2016. godine. 
Prodekanica izvještava Fakultetsko vijeće o iznosu za potpore koje je dobio naš Fakultet.  
Isto tako, obavještava da je Znanstveno-istraživački centar za tekstil (TRSC) objavio natječaj za 
dodjelu nagrada za najuspješniji znanstveno-istraživački, odnosno umjetničko-istraživački rad iz 
područja tekstila koji je otvoren do 11. studenog 2016. godine.  
 
Prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović informira Fakultetsko vijeće o upisima 
za akademsku godinu 2016./2017., te o promjenama vezano za kolegije, a isti će biti 
dostavljene mailom. 
 
 
21.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta i Studijske jedinice Varaždin  
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
21.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
21.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 25 minuta. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                      Dekanica: 
 
Vlasta Horvat, v.r.                          Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


