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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  
Zagreb, Prilaz baruna Filipovi ća 28a 

 
  Zagreb, 7. prosinca 2015. 
 

Z A P I S N I K  
 

2. redovite sjednice Fakultetskog vije ća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 7. prosinca 2015. godine 

 
Vrijeme sazivanja sjednice Fakultetskog vijeća je na temelju Poziva (602-04/15-77/6, 251-68-
06/3-15) od  
 
Broj članova Fakultetskog vijeća je 69. 

Nazočnih članova Fakultetskog vijeća je 64 

Opravdano odsutnih članova 3. 

Neopravdano odsutnih članova 2. 

Sjednicu vodi predsjedavaćuja prof.dr.sc. Sandra Bischof - Dekanica Fakulteta 

Rad sjednice započeo je u 9,00 sati 

Predsjedavajuća utvrñuje da su Sjednici nazočni članovi koji čine više od 50% od ukupnog broja 
članova Fakultetskog vijeća, pa sjednica ima kvorum, te se mogu donositi  pravovaljane odluke. 

  Predjedavajuća predlaže Dnevni red kojeg su jednoglasno utvrdili članovi Fakultetskog vijeća. 
 
 Utvrñen je: 
 
Dnevni red :  

 
 

1. Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2014./2015. održane 19. listopada 2015. 

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

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 30. studenog 2015. 
 

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
347. ak. god. (2015./2016.) održane 10. studenog 2015. godine. 

 
4. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 4. izvanredne sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu   u 

347.ak. god. (2015./2016.) održane 26. studenog 2015. godine. 
 

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

6. Izbor prodekana/ica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

                6.1. Prodekanica za nastavu 
       Prijedlog: Izv. prof . dr. sc. Branka Vojnovi ć 

                6.2. Prodekanica za znanstvenoistraživačkirad  
                       Prijedlog: Prof. dr. sc. Tanja Puši ć 

 6.3. Prodekanica za meñufakultetsku i meñunarodnu suradnju  
        Prijedlog: Izv. prof. art. Andrea Paveti ć 

 6.4. Prodekanica za financije 
      Prijedlog: Prof. dr. sc. Edita Vujasinovi ć 
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7. Pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – asistent , u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće, na odreñeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje. 

 
8. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor , u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika na 
neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

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

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor , u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana Tekstilna kemija na neodreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 
 

10. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor , u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana Tekstilno-mehaničko inženjerstvo na neodreñeno vrijeme u 
punom radnom vremenu. 

 
11. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

dr.sc. Lee Botteri, dipl.inž. u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstvenom 
području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija. 

 
12. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Bosiljke Šaravanja, mag. ing. techn. text. 

pod naslovom „Istraživanje meñupodstava sa zaštitnim djelovanjem od mikrovalnog 
zračenja u odjevnom predmetu tijekom održavanja“ u postupku stjecanja akademskog 
naziva doktora znanosti. 

 

13. Izvješće o održanoj konferenciji – 8th Central European Conference on Fiber-Grade 
Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles. 

 
14. Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

14.1. Imenovanje predstojnika Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
15. Razrješenje dužnosti Voditelja Centra za e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno- 

tehnološkom fakultetu. 

15.1. Imenovanje Voditelja Centra za e-učenje na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkom fakultetu. 

 
16. Razrješenje dužnosti voditeljice Odbora za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

16.1. Imenovanje voditeljice Odbora za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
17. Imenovanje administratora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na sustavu 

za e-učenje Merlin. 
 

17.1. Imenovanje zamjenika administratora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta na  sustavu za e-učenje Merlin. 

 
18. Pokretanje postupka za prijavu izrade rukopisa znanstveno-nastavne literature za 

kalendarsku godinu 2016. na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
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19. Izvješća o vrednovanju rada asistenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za akademsku godinu 2014/2015.: 

 
 19.1. Snježana Brnada, dipl.inž. 

 19.2. Lea Botteri, dipl.inž. 

 19.3. Daniel Domović, mag.ing.comp. 

 19.4. Petra Krpan, dipl.inž. 

 19.5. Robert Katava, mag.chem. 

 19.6. Marijana Pavunc Samardžija, mag.ing.tech.text. 

 19.7. Lucija Ptiček, meg.chem. 

 19.8. Marija Sorić, mag.phys. 

 19.9. Bosiljka Šaravanja, mag.ing.techn.text. 

 19.10..Kristina Šimić, dipl.inž. 

 19.11. Sandra Škaro, dipl.inž. 

 19.12. Ivana Špelić, dipl.inž. 

 19.13. Josipa Štefanec, mag.art. 

 19.14. Irena Topić, mag.ing.des.text. 

 19.15. Emilija Zdraveva, dipl.inž. 
 

20. Izvješća   o   vrednovanju   rada   poslijedoktoranda Sveučilišta  u  Zagrebu  Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta za akademsku godinu 2014/2015.: 

 
20.1. Dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović, dipl.inž. 

20.2. Dr. sc. Tihana Dekanić, dipl.inž. 

20.3. Dr. sc. Ksenija Doležal, dipl.inž. 

20.4. Dr. sc. Jacqueline Domjanić, dipl.inž. 

20.5. Dr. sc. Renata Hrženjak, dipl.inž. 

20.6. Dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir, dipl.inž. 

20.7. Dr. sc. Alice Grilec Kaurić, dipl.oec. 
 
 
21. Izvješća o mentorskom radu: 

               21.1. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale 

 21.2.  Prof. emerita dr. sc. Ana Marija Grancarić 

 21.3. Doc. dr. sc. Anita Tarbuk 

 21.4. Dr. sc. Žarko Paić, znanstveni profesor 

 21.5. Doc. art. Jasminka Končić 

 21.5. Prof. dr. sc. Edita Vujasinović 

 21.6. Prof. art. Nina Režek Wilson 

 21.7. Prof. dr. sc. Darko Ujević 

 21.8. Prof. dr. sc. Tanja Pušić 

 21.9. Prof. emer. dr. sc. Ivo Soljačić 

 21.10. Prof. dr. sc. Budimir Mijović 

 21.11. Doc. dr. sc. Karlo Lelas 
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 21.12. Prof. dr. sc. Gordana Pavlović 

 21.13. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich 
 
 
22. Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za preddiplomske sveučilišne, diplomske 

sveučilišne i stručni studij za akademsku godinu 2015./2016. 

 
23. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu 

 23.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
 23.2   diplomskih radova stručnog studija 
 23.3   završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 
 23.4.  završnih radova stručnog studija 
 23.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 
24. Obavijesti 

 24.1.  Obavijesti dekanice 
 24.2.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 24.3.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
 24.4.  Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 24.5.  Obavijesti voditelja TSRC-a 

24.6.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 
25. Razno 

 
 

Ad 1  
Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vije ća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./201 6. održane 19. listopada 2015. 

 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

 
ODLUKU  

 
Prihvaća se Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 19. listopada 2015. godine. 

 
 

Ad 2  
Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vije ća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./201 6. održane 30. studenog 2015. 

 
Prihvaća se Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno- tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 30. studenog 2015. 
godine. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

 
ODLUKU  

 
Prihvaća se Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 30. studenog 2015. 
godine. 
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Ad 3  
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 3. redovite sjednic e Senata Sveu čilišta u Zagrebu u 347. 

ak. god. (2015./2016.) održane 10. studenog 2015. g odine. 
 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je Senat Sveučilišta u Zagrebu dana 10. 
studenog 2015.g. na svojoj 3. redovitoj sjednici u 347. ak.god. usvojio Izmjene i dopune Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu, te da su iste dostupne na internetskim stranicama istog. 
 

Ad 4  
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 4. izvanredne sjedn ice Senata Sveu čilišta u Zagrebu u 

347. ak. god. (2015./2016.) održane 26. studenog 20 15. godine. 
 

Dekanica fakulteta obavještava da su na 4. izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu 
koja je održana 26. studenog 2015.g., prihvaćena Izvješća o radu uprave Sveučilišta u Zagrebu 
za 2014. godinu, te dodaje da je prihvaćen Ugovor o sufinanciranju  troškova  studiranja 
redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.  

 
Ad 5  

Obavijesti predstavnika studenata Sveu čilišta u Zagrebu tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta daje riječ predsjednici studentskog zbora Ivani Bonić koja upoznaje prisutne 
sa zamolbom studenata koji su upisani na dodiplomski studij prije ustrojavanja preddiplomskih 
studija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da im se 
trajanje prava na završetak studija produži do kraja akademske godine 2015./2016., odnosno  
do 30.rujna 2016. godine. 
Otvara se rasprava, te je zaključeno da se trajanje prava na završetak studija navedenim 
studentima ne produži već da se postupi sukladno Odluci Fakultetskog vijeća od 14.rujna 
2015.g. kojom su isti dužni položiti sve ispite i obraniti diplomski rad do 31.prosinca 2015.g. 

 
Ad 6  

Izbor prodekana/ica Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta zahvaljuje se dosadašnjim prodekanicama na dobroj suradnji i obavještava 
Fakultetsko vijeće da su ispunjeni svi uvjeti za provoñenje postupka izbora prodekana/ica našeg 
fakulteta za mandatno razdoblje od 3 akademske godine (2015./2016.; 2016./2017.; 
2017./2018.) 
Dekanica Fakulteta predlaže da se za Prodekanicu za nastavu izabere Izv. prof. dr. sc. Branka 
Vojnović; za Prodekanicu za znanstvenoistraživački rad izabere Prof. dr. sc. Tanja Pušić; za 
Prodekanicu za meñufakultetsku i meñunarodnu suradnju izabere Izv. prof. art. Andrea Pavetić, 
te za Prodekanicu za financije izabere Prof. dr. sc. Edita Vujasinović, te dodaje da je sukladno 
odredbama Statuta našeg fakulteta glasovanje za izbor prodekanica tajno. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi. 

 
Dekanica Fakulteta predlaže da se za članove Izbornog povjerenstva za provoñenje izbora za 
prodekanice fakulteta imenuju: doc.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac-predsjednica; Sanja Miletić, 
dipl.iur.-članica i izv.prof.dr.sc. Livio Racané-član. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi 

 
 

ODLUKU O OSNIVANJU IZBORNOG POVJERENSTVA  
 
Osniva se Izborno povjerenstvo za provoñenje postupka izbora prodekanica Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu. 

I. 
Osniva se Izborno povjerenstvo za provoñenje postupka izbora prodekanica Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
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II. 
Za članove Izbornog povjerenstva iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

 
1. dr.sc. Sandra Flinčec Grgac – predsjednica 
2. Sanja Miletić,  dipl.iur. – član 
3. dr.sc. Livio Racané – član 

 
III. 

Nakon provedenog glasovanja predsjednik Izbornog povjerenstva će Zapisnik s rezultatima 
glasovanja dostaviti predsjedateljici Fakultetskog vijeća, radi proglašenja rezultata. 

 
IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Izborno povjerenstvo utvrñuje se da je na sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 64 članova od 
ukupno 69 članova Fakultetskog vijeća. Isto tako imenovano Izborno povjerenstvo utvrdilo je da 
su predloženice za izbor prodekanica: prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Branka 
Vojnovi ć, prodekanica za znanstvenoistraživački rad prof.dr.sc. Tanja Puši ć, prodekanica za 
meñufakultetsku i meñunarodnu suradnju izv.prof.art. Andrea Paveti ć i prodekanica za 
financije prof.dr.sc. Edita Vujasinovi ć, 
Takoñer, Izborno povjerenstvo utvrdilo je da pravo glasa za izbor prodekanica ima 69 članova 
Fakultetskog vijeća te je priloženo i toliko glasačkih listića ovjerenih pečatom Fakulteta za svaku 
od predloženica za prodekanicu Fakulteta uključujući i 4 kuvertirana glasačka listića, po jedan 
za svaku od predloženica za prodekanicu Fakulteta. Nadalje, utvrñeno je da su glasačke kutije  
u koje se ubacuju glasački listići u ispravnom stanju. Glasovanju, koje je bilo tajno pristupilo je 
64 članova Fakultetskog vijeća, a Izborno povjerenstvo po obavljenom glasovanju nazočnih 
članova Fakultetskog vijeća u svaku od glasačkih kutija ubacilo je po 1 glasački listić predan u 
zapečaćenoj i ovjerenoj koverti. Ukupno je glasalo 65 od ukupno 69 članova  Fakultetskog 
vijeća. Po završenom glasovanju Izborno povjerenstvo utvrñuje da nije bilo nepravilnosti u tijeku 
glasanja, otvara glasačke kutije i započinje s prebrojavanjem glasova. 
Nakon završenog postupka brojenja i dodatnog prebrojavanja glasova predsjednica 
Povjerenstva doc.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac Fakultetskom vijeću na ploči prikazuje rezultate 
glasovanja te napominje kako svaka od predloženica za izbor mora dobiti natpolovičnu većinu 
glasova svih članova Fakultetskog vijeća kako bi bila izabrana za prodekanicu Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
Ad 6.1. Prodekanica za nastavu, Prijedlog: Izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović 

 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće s 53 glasova ZA, 9 glasova 
PROTIV i 3 NEVAŽEĆA glasa donosi 

 
O D L U K U 

I. 

Izv.prof.dr.sc. Branka Vojnovi ć, bira se na dužnost prodekanice za nastavu Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za mandatno razdoblje od tri (3) akademske godine 
(2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.) 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 
 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
Temeljem provedenog postupka za izbor prodekanice za nastavu na 2. redovitoj sjednici 
Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2015./2016. održanoj 7. prosinca 2015. godine donesena je Odluka kao u izreci. 
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Ad 6.2. Prodekanica za znanstvenoistraživački rad Prijedlog: Prof. dr. sc. Tanja Pušić 
 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće s 50 glasova ZA, 13 glasova 
PROTIV i 2 NEVAŽEĆA glasa donosi 

O D L U K U 

I. 
Prof.dr.sc.  Tanja  Puši ć,  bira  se  na  dužnost  prodekanice  za  znanstvenoistraživački     rad 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za mandatno razdoblje od tri (3) 
akademske godine (2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.) 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
Temeljem provedenog postupka za izbor prodekanice za znanstvenoistraživački rad na 2. 
redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u 
akademskoj godini 2015./2016. održanoj 7. prosinca 2015. godine donesena je Odluka kao u 
izreci. 

 
 
Ad  6.3 .Prodekanica  za  meñufakultetsku  i  meñunarodnu  suradnju  Prijedlog:  Izv.  prof.    art. 

Andrea Pavetić 
 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće s 50 glasova ZA, 12 glasova 
PROTIV i 3 NEVAŽEĆA glasa donosi 

O D L U K U 

I. 
Izv.prof.art. Andrea Paveti ć, bira se na dužnost prodekanice za meñufakultetsku i 
meñunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za mandatno 
razdoblje od tri (3) akademske godine (2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.) 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
Temeljem provedenog postupka za izbor prodekanice za meñufakultetsku i meñunarodnu 
suradnju na 2. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održanoj 7. prosinca 2015. godine 
donesena je Odluka kao u izreci. 

 
Ad 6.4. Prodekanica za financije Prijedlog: Prof. dr. sc. Edita Vujasinović 

 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće s 37 glasova ZA, 25 glasova 
PROTIV i 3 NEVAŽEĆA glasa donosi 
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O D L U K U  
 

I. 
Prof.dr.sc. Edita Vujasinovi ć, bira se na dužnost prodekanice za financije Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za mandatno razdoblje od tri (3) akademske godine 
(2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.) 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu  danom donošenja. 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 
Temeljem provedenog postupka za izbor prodekanice za financije na 2. redovitoj sjednici 
Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2015./2016. održanoj 7. prosinca 2015. godine donesena je Odluka kao u izreci. 

 
Dekanica Fakulteta i članovi Izbornog povjerenstva čestitaju novo izabranim prodekanicama. 
Dekanica Fakulteta daje riječ novo izabranim prodekanicama koje se zahvaljuju Fakultetskom 
vijeću na podršci. 

 
Ad 7  

Pokretanje postupka Izbora jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u 
suradni čkom zvanju – asistent , u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, 

znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstven a grana: Dizajn tekstila i odje će, na 
odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u zamjenu za b olovanje. 

 

Pokretanje postupka izbora 1 izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje asistenta, kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda.  
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

ODLUKU 

I 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent , u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće na odreñeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, u zamjenu za bolovanje. 

 

II 
Uvjeti: 

 

- Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  Zakonom  o  znanstvenoj  djelatnosti  i  
visokom obrazovanju („Narodne novine“ 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). 

 
 

III 
Rok za prijave je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja. 

 
IV 

Javni natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“, u dnevnom tisku „24 sata“, na internetskoj 
stranici Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta te na službenom internetskom 
portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. 

 
V 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Dekanica istovremeno predlaže imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku 1 izvršitelja u suradničkom zvanju asistent kao iz naslova 
Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O D L U K U 

I 
Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku    izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent , u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: Dizajn tekstila i odjeće na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u 
zamjenu za bolovanje, u sastavu: 

 
1. Doc.dr.sc. Irena Šabarić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – 

predsjednica Povjerenstva 
2. Doc.dr.sc. Krešimir Purgar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – član 

Povjerenstva 
3. Izv.prof.dr.sc. Branka     Lozo, Sveučilište u Zagrebu Grafički     fakultet – članica 

Povjerenstva 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 8  
Izvješće stru čnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanj u uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje 
izvanredni profesor , u znanstvenom podru čju: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: 

Matematika na neodre ñeno vrijeme u punom radnom vremenu. 
 

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

 
O D L U K U 

I 

Doc. dr. sc. Mirna Rodi ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom 
području: Prirodne znanosti, znanstvenom polju: Matematika, na neodreñeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu, jer ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u  
Zagrebu. 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom potvrde izbora od strane Vijeća prirodoslovnog područja 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Ad 9  
Izvješće stru čnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanj u uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje 

izvanredni profesor , u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana Tekstilna k emija na neodre ñeno vrijeme u 

punom radnom vremenu. 
 

Na temelju dosavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u 
postupku izbora 1 izvršitelja izvanrednog profesora iz naslova Dnevnog reda ove točke, članovi 
Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
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O D L U K U 

I 
Doc. dr. sc. Ana Sutlovi ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, izabire se u 
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: 
Tekstilna kemija, na neodreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, jer ispunjava sve uvjete 
propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom potvrde izbora od strane Vijeća tehničkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad 10  

Izvješće stru čnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanj u uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje 

izvanredni profesor , u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana Tekstilno-m ehani čko inženjerstvo na 

neodre ñeno vrijeme u punom radnom vremenu 
 

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

O D L U K U  
 

I 
Doc. dr. sc. Vesna Marija Poto čić Matkovi ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
fakultet, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 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. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom potvrde izbora od strane Vijeća tehničkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Ad 11  

Izvješće stru čnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanj u uvjeta u postupku 
izbora dr. sc. Lee Botteri, dipl.inž. u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 

znanstvenom podru čju: Tehni čkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologi ja 
 

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

 
M I Š L J E N J E  

Dr.sc. Lea Botteri, u suradničkom zvanju i na radnom mjestu znanstvene 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). 
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Ad 12  

Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Bosiljke Ša ravanja, mag. ing. techn. text. 
pod naslovom „Istraživanje me ñupodstava sa zaštitnim djelovanjem od mikrovalnog 

zračenja u odjevnom predmetu tijekom održavanja“ u postupku stjecanja akademskog 
naziva doktora znanosti 

 

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

 
O  D  L  U  K  U  

 
I 

Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorskog rada u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pristupnice Bosiljke Šaravanje, mag.ing.techn.text. pod 
naslovom 

„Istraživanje meñupodstava sa zaštitnim djelovanjem od mikrovalnog zračenja u odjevnom 
predmetu tijekom održavanja“ 

iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija te se 
odobrava obrana. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Bosiljke Šaravanje, mag. ing. techn. text. pod 
naslovom „Istraživanje meñupodstava sa zaštitnim djelovanjem od mikrovalnog zračenja u 
odjevnom predmetu tijekom održavanja“ nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov 
sastavni dio. 

 
Ad 13  

 
Izvješće o održanoj konferenciji – 8 th Central European Conference on Fiber-Grade 

Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles. 
 

Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće s Izvješćem o održanoj konferenciji uz prikaz  
na projekcijskom platnu. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

ODLUKU  
 

I 
Prihvaća se Izvješće o održanoj konferenciji – 8th Central European Conference on Fiber-Grade 
Polymers, Chemical Fibers and Special Textiles. 

 
II 

Izvješće iz točke I nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 14  
Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za dizajn tekstila i odje će Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se dosadašnja predstojnica Zavoda za 
dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta doc.dr.sc. Katarina 
Nina Simončič razrješi dužnosti predstojnice. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O  D  L  U  K  U 

I 

Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič razrješava se dužnosti predstojnika Zavoda za dizajn tekstila 
i odjeće na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 07. prosinca 2015. 
godine 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 14.1.  
Imenovanje predstojnika Zavoda za dizajn tekstila i  odjeće Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno- tehnološkog fakulteta 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se za predstojnika Zavoda za  dizajn 
tekstila i odjeće izabere doc.dr.sc. Krešimira Purgara. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

 
ODLUKU  

 
o izboru predstojnika Zavoda za dizajn tekstila i odjeće 

 
I 

Za predstojnika Zavoda za dizajn tekstila i odjeće Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta bira  se doc.dr.sc. Krešimir Purgar. 

II 
Mandat predstojnika Zavoda traje dvije godine, a teče od dana potvrde dekanice Fakulteta. 

III 
Prava i dužnosti predstojnika Zavoda utvrñena su Statutom Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta. 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po potvrdi dekanice Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta prof.dr.sc. Sandre Bischof. 

 
 

Ad 15.  
Razrješenje dužnosti Voditelja Centra za e-u čenje na Sveu čilištu u Zagrebu Tekstilno- 

tehnološkom fakultetu 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se prof.dr.sc. Goran Hudec razrješi 
dužnosti voditelja Centra za e-učenje. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O  D  L  U  K  U 

I 
Dr.sc.  Goran  Hudec  razrješava  se  dužnosti  Voditelja  Centra  za  e-učenje  na  Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 07. prosinca 2015. godine. 



24  

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Ad 15.1.  
Imenovanje Voditelja Centra za e-u čenje na Sveu čilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se za Voditeljicu Centra za e-učenje 
izabere doc.dr.sc. Slavica Bogović. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
 

O  D  L  U  K  U  
 

I 
Doc.dr.sc.   Slavica   Bogović imenuje  se  voditeljicom  Centra  za  e-učenje  na  Sveučilištu  u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 08. prosinca 2015. godine 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 16.  
Razrješenje dužnosti voditeljice Odbora za odnose s  javnoš ću Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno- tehnološkog fakulteta 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se doc.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić razrješi 
dužnosti Voditeljice Odbora za odnose sa javnošću. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O  D  L  U  K  U 

I 
Dr.sc. Ivana Salopek Čubrić razrješava se dužnosti voditeljice Odbora za odnos s javnošću na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 07. prosinca 2015. godine 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 16.1.  
Imenovanje voditeljice Odbora za odnose s javnoš ću Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 

tehnološkog fakulteta 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se za novu Voditeljicu Odbora za odnose s 
javnošću izabere dr.sc. Lea Botteri. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O  D  L  U  K  U 

I 
Dr.sc.  Lea  Botteri  imenuje  se  voditeljicom  Odbora  za  odnos  s  javnošću  na  Sveučilištu  u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 08. prosinca 2015. godine 
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II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 17.  
Imenovanje administratora Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na  

sustavu za e-u čenje Merlin 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se za administratora na sustavu za e- 
učenju Merlin izabere Davor Jokić, dipl.knjiž. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
 

O  D  L  U  K  U  
 

I 
Davor Jokić, dipl.knjiž. imenuje se administratorom na sustavu za e-učenje Merlin na Sveučilištu 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 07. prosinca 2015. godine 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 17.1.  
Imenovanje zamjenika administratora Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta na  sustavu za e-u čenje Merlin 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se za zamjenika administratora na sustavu 
za e-učenje Merlin  izabere Daniel Domović, dipl.ing.comp. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi 

O  D  L  U  K  U 

I 
Daniel Domović, dipl.ing.comp. imenuje se zamjenikom administratora na sustavu za e-učenje 
Merlin na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu s danom 07. prosinca 2015. 
godine 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 18  
Pokretanje postupka za prijavu izrade rukopisa znan stveno-nastavne literature za 

kalendarsku godinu 2016. na Sveu čilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

Fakultetsko vijeće je obavješteno da se obrazac za prijavu pokretanja postupka izrade rukopisa 
nalazi na internetskoj stranici našeg Fakulteta, te da svoje eventualne prijave predaju najkasnije 
do 15. prosinca 2015. godine. 
Po ovoj točci nije bilo daljnje rasprave i prelazi se na slijedeću točku dnevnog reda. 

 
 

Ad 19  
Izvješća o vrednovanju rada asistenata Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta  za akademsku godinu 2014./2015. 
 

Dekanica Fakulteta uz prikaz na projekcijskom platnu upoznaje Fakultetsko vijeće s Izvješćima  
o vrednovanju rada asistenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
Fakultetsko vijeće više nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi 
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O  D  L  U  K  U 

I 
Prihvaćaju se Izvješća o vrednovanju rada asistenata za akademsku godinu 2014./2015. 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

II 
Izvješća iz članka 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 
II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Ad 20  
Izvješća  o  vrednovanju  rada  poslijedoktoranda Sveu čilišta  u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta za akademsku godinu 2014/2015 . 
 

Dekanica Fakulteta uz prikaz na projekcijskom platnu upoznaje Fakultetsko vijeće sa Izvješćima 
o vrednovanju rada poslijedoktoranda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O  D  L  U  K  U 

I 
Prihvaćaju se Izvješća o vrednovanju rada poslijedoktoranda za akademsku godinu 2014./2015. 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
II 

Izvješća iz članka 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Ad 21  
Izvješća o mentorskom radu 

 

Dekanica Fakulteta uz prikaz na projekcijskom platnu upoznaje Fakultetsko vijeće sa Izvješćima 
o mentorskom radu. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

O  D  L  U  K  U 

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

 
II 

Izvješća iz članka 1. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 
III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 22  

Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za preddi plomske sveu čilišne, 
diplomske sveu čilišne i stru čni studij za akademsku godinu 2015./2016. 

 
Uz prikaz na projekcijskom platnu Fakultetsko vijeće upoznaje se s Izmjenama i dopunama 
izvedbenog plana nastave za preddiplomske sveučilišne, diplomske sveučilišne i stručni studij 
za akademsku godinu 2015./2016. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

 

O  D  L  U  K  U 

I 
Utvrñuju se i prihvaćaju izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za preddiplomske 
sveučilišne, diplomske sveučilišne studije i stručni studij na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2015./2016. 

 
 

II 
Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za sveučilišne preddiplomske i sveučilišne 
diplomske studije na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za ak. god. 
2015./2016. nalaze se u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za preddiplomske sveučilišne, diplomske 
sveučilišne i stručni studij za akademsku godinu 2015./2016. nalaze se u privitku ovog  
Zapisnika i čine njegov sastavni dio. 

 
 

Ad 23  
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu diplomski h radova dodiplomskih sveu čilišnih 

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

sveučilišnih studija. 
 
Uz prikaz na projekcijskom platnu Fakultetsko vijeće upoznaje se s Prijedlozima tema i 
povjerenstva iz naslova Dnevnog reda  ove točke, članovi Fakultetskog vijeća donijeli su 
jednoglasno 

O D L U K U 

I 
Prihvaćaju se teme i povjerenstva za izradu diplomskih i završnih radova za akademsku godinu 
2015./2016. 

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

 

Ad 24  
Obavijesti 

 

Dekanica Fakulteta otvara točku 24. dnevnog reda. 



28  

 
Ad 24.1. Obavijesti dekanice  

 
 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je dopisom Ministra znanosti i 
obrazovanja i sporta Republike Hrvatske od 7. prosinca 2015. godine Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje    djelatnosti 
visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, a vezano uz provedeni postupak reakreditacije.  
 
 

Ad 24.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta  

Prodekanica za znanstveno istraživački rad uz prikaz na projekcijskom platnu obavještava 
prisutne kako slijedi: 

- Hrvatska zaklada za znanost raspisala je novi natječaj „Partnerstvo u 
istraživanju“. Program podržava partnerstvo u istraživanju javnih sveučilišta ili 
javnih znanstvenih instituta u Republici hrvatskoj i izvanproračunskih izvora 
financiranja zemlje i inozemstva. Program podupire relevantna znanstvena 
istraživanja koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća, te nastoji 
privući one predstavnike industrije i poduzetništva koje će značajno doprinijeti 
ekonomskom i tehnologijskom razvoju republike Hrvatske. 

- Prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu i izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale dodijeljene 
su dvije zlatne medalje na 13. meñunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2015. 
održane od 15. do 18.listopada 2015. godine u Karlovcu. 

- Prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu i izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale dodijeljena 
su odličja na INOVA-BUDI UZOR 2015. Navedeni su nagrañeni zlatnom 
medaljom, te posebnom nagradom INOVA-najbolji hrvatski izlagač. 

- Održan je i okrugli stol o životu i djelu Fausta Vrančića i predstavljena je knjiga- 
monografija prof.dr.sc. Gojka Nikolića „Život i izumi Fausta Vrančića“. 

- 10.prosinca 2015.godine bit će održani tekstilni dani Zagreb 2015.godine na 
temu Suvremena tehnologija i inovacije-ITMA 2015. 

- Ovogodišnji Znanstveni piknik održat će se na Zagrebačkom velesajmu 
10.prosinca 2015.g. 

- Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu raspisalo je 
Natječaj za dodjelu godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i 
umjetnicima. Prijave na Natječaj se primaju do 15.siječnja 2016.godine. 
povjerenstvo za ocjenu radova objavit će rezultate nagrade najkasnije do 
29.veljače 2016.godine. 

 
Prodekanica za financije podsjeća Fakultetsko vijeće da je na 1.redovitoj sjednici fakultetskog 
vijeća održanoj dana 19.listopada 2015.g. godine donesen 5.dodatak i 4.izmjena Plana nabave 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- tehnološkog fakulteta. Dalje navodi da je u istom došlo do očite 
netočnosti te da za evidencijski broj iz retka 4. tablice 5. dodatka i 4. izmjene plana nabave 
umjesto „BN024“ treba upisati „EMV003“. Dekanica Fakulteta moli prisutne da prihvate 
ispravak. Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 

 
 

I S P R A V A K  
5. dodatka i 4. izmjene Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 

2015. godinu 
 

I. 

Evidencijski broj iz retka 4 tablice 5. dodatka i 4. izmjene plana nabave koji glasi: „BN024“ briše 
se te se umjesto njega u 4. redak tablice 5. dodatka i 4. izmjene plana nabave upisuje 
evidencijski broj koji glasi: „EMV003“. 
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II 

Ostali tekst 5. dodatka i 4. izmjene Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2015. godinu (Klasa:602-04/15-77/5, Urbroj: 251-68-06/2-15-24) ostaje 
nepromijenjen. 

 
III 

Ispravljeni 5. dodatak i 4. izmjena Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2015. godinu nalazi se u privitku ovog Ispravka i čini njegov sastavni dio. 

 

Prodekanica za financije obavještava prisutne da će u kratkom roku biti potrebno izraditi 
Financijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i moli Voditelje projekata da dostave stavke 
nabave čiji postupak nabave planiraju provesti u 2016. godini iz sredstava projekata. 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavnicima studenata koji obavještavaju prisutne da je Projekt 
opera "Madame Buffault" u režiji Dore Ruždjak Podolski, koji je rezultat suradnje s Muzičkom 
akademijom, Akademijom dramske umjetnosti, Akademijom likovne umjetnosti, Tekstilno- 
tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, 
ovogodišnji je dobitnik Nagrade hrvatskog glumišta u kategoriji najboljeg redateljskog  
ostvarenja. Opera je već dobila Rektorovu nagradu za projekt u cjelini, kao i Posebnu  
Rektorovu nagradu za kostimografsku mapu „MadameBuffault“ koju su izradili studenti prve 
godine diplomskog studija Tekstilnog i modnog dizajna, smjera Kostimografija pod mentorstvom 
doc. art. Barbare Bourek. 

 
AD 25 
Razno 

 

Pozvani su prisutni da se pridruže projektu blagdanske dekoracije Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta. 

 
Slijedeća sjednica Fakultetskog vijeća najavljena je za 21. prosinca 2015. godine. 

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 58 minuta. 

 
Zapisnik  sastavila         Dekanica 

 
  Vlasta   Horvat, v.r.                                                               Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


