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

 
KLASA: 602-04/18-40/01 
URBROJ: 251-68-22/1-18-2a 
 
Zagreb, 7. listopada 2018. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 1. listopada 2018. godine, u predavaonici 
B-316 Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 10:00 
sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović pozdravlja prisutne članove, te ujedno 
upoznaje Fakultetsko vijeće s popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 59 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati.  
Dekanica Fakulteta ispričava se Fakultetskom vijeću, u ime bivše Uprave i u ime Pravne službe 
Fakulteta, radi kašnjenja. 
Nakon uvodnog dijela i utvrđivanja kvoruma, Dekanica Fakulteta predlaže Dnevni red. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća 

 
 
D n e v n i  r e d : 
 
1. Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine.  
 
2. Svečani čin primopredaje Dekanskog lanca.  
 
3. Izbor prodekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta: 
 

- prodekanica za nastavu, 
      prijedlog:  izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, 
 
- prodekanica za znanstveno-istraživački rad,  

prijedlog:  izv.prof.dr.sc. Iva Rezić, 
 

- prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, 
prijedlog: doc.dr.sc. Ivana Schwarz, 
 

- prodekanica za poslovanje, 
prijedlog: doc. dr. sc. Slavica Bogović. 

 
4. Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko 

zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, u znanstvenom području tehničke 
znanosti, znanstvenom polju računarstvo, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu 
u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti. 
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Ad 1 
Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine. 

 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja 
obrazlaže Godišnje izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine, što je ujedno i 
vremensko razdoblje posljednje godine drugog trogodišnjeg mandata prof.dr.sc. Sandre Bischof 
kao dekanice Fakulteta. Prof.dr.sc. Sandra Bischof poziva prodekanice, članice Uprave tog 
mandatnog razdoblja da također obrazlože svoja izvješća. 
Potom svoja Godišnja izvješća detaljno obrazlažu prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Anica 
Hursa Šajatović, prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv.prof.dr.sc. Katarina Nina 
Simončič, prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof.art. Andrea Pavlović i 
prodekanica za poslovanje prof.dr.sc. Edita Vujasinović.  
Prof.dr.sc. Sandra Bischof obrazlaže što je sve ostvareno od zadanih ciljeva u odnosu na prošlu 
akademsku godinu. Sve što je ostvareno ostaje u arhivi i to je dio koji je neophodno potreban za 
slijedeću reakreditaciju. Prikazom na projekcijskom platnu prof.dr.sc. Sandra Bischof podsjeća 
Fakultetsko vijeće na zajedničko druženje na Danima sporta kojemu se odazvala velika većina 
djelatnika. Prof.dr.sc. Sandra Bischof zahvaljuje se Ivani Martinčević, prof., višoj predavačici 
koja je organizirala Dan sporta.   
Prof.dr.sc. Sandra Bischof, na kraju svog šestogodišnjeg mandata, zahvaljuje se svima koji su 
doprinijeli dobrobiti Tekstilno-tehnološkog fakulteta svojim vlastitim radom.  
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović predlaže Fakultetskom vijeću usvajanje 
Godišnjeg izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine. 
 
Prihvaća se Godišnje Izvješće o radu i poslovanju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2018. godine. 
 
 
 
 
 

Ad 2 
Svečani čin primopredaje Dekanskog lanca 

 
Prof.dr.sc. Sandra Bischof predaje dekanski lanac novoizabranoj dekanici Fakulteta prof.dr.sc. 
Gordani Pavlović. 
Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar zahvaljuje se bivšoj dekanici prof.dr.sc. Sandri Bischof na 
svemu što je učinila za naš Fakultet, te joj u ime Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju uručuje 
dar. 
Isto tako, u ime Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju, uručuje dar novoizabranoj dekanici 
prof.dr.sc. Gordani Pavlović. 
 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović izjavljuje da je čast biti dekanica, ali je 
istodobno biti dekanica Fakulteta prije svega velika obveza i velika odgovornost. Potom se još 
jednom zahvaljuje na potpori u njenom izboru za dekanicu Fakulteta, a također upućuje i riječi 
zahvale bivšoj Upravi na svemu učinjenome za dobrobit naše institucije. Nadalje, ističe da je za 
realizaciju njenog programa rada kao dekanice Fakulteta nužno potrebno da u realizaciju istog 
moraju biti uključeni svi djelatnici Fakulteta zajedno. Program je moguće ostvariti jedino radom i 
entuzijastičkim zalaganjem svih djelatnika.   
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Ad 3 

Izbor prodekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Izbor prodekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću sljedeće pristupnice za izbor prodekanica 
Fakulteta: 
3.1.  Prodekanica za nastavu  
        Prijedlog: izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 
3.2. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad  
       Prijedlog: izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić 
3.3.  Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
   Prijedlog: doc.dr.sc. Ivana Schwarz 
3.4. Prodekanica za poslovanje 
   Prijedlog: doc.dr.sc. Slavica Bogović 
 
Osniva se Izborno povjerenstvo za provođenje postupka izbora prodekanica Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, a za članove Izbornog povjerenstva iz točke I. ove 
Odluke imenuju se: 

 
1. Izv.prof.dr.sc. Mirna Rodić – predsjednica 
2. Izv.prof.dr.sc. Livio Racané – član 
3. Snežana Alaupović Kučević, dipl.ing. predstavnica zaposlenika u Fakultetskom vijeću  

- članica 
 

Pristupa se provođenju glasovanja. 

 

Nakon provedenog glasovanja Dekanica Fakulteta čita Zapisnik Izbornog povjerenstva o 
provedenom glasovanju, kako slijedi: 
 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da pravo glasa za izbor prodekanica ima 68 članova 
Fakultetskog vijeća. 
 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je na sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 59 članova od 
ukupno 68 članova Fakultetskog vijeća.  
 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su predloženice za izbor prodekanica:  
 

- prodekanica za nastavu izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 
- prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić 
- prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Ivana Schwarz 
- prodekanica za poslovanje doc.dr.sc. Slavica Bogović. 

 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su Izbornom povjerenstvu predane 4 zapečaćene i 
ovjerene koverte u kojima su glasački listići, te su iste ubačene u glasačke kutije. 
 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je priloženo 64 glasačkih listića ovjerenih pečatom 
Fakulteta za svaku od predloženica za prodekanicu Fakulteta.  
 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su glasačke kutije u koje se ubacuju glasački listići u 
ispravnom stanju.  
 
Glasovanju, koje je bilo tajno pristupilo je 59 članova Fakultetskog vijeća.  
Ukupno je glasalo 59 od ukupno 68 članova Fakultetskog vijeća.  
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Izborno povjerenstvo utvrđuje da nije bilo nepravilnosti u tijeku glasanja. 
 
Nakon otvaranja glasačkih kutija i prebrojavanje broja glasova, Fakultetsko vijeće je izglasalo 
na slijedeći način 

 

Ad 3.1. Prodekanica za nastavu, Prijedlog: izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 
 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko donosi 

 

 
O D L U K U 

 
 
I. 
 

Izv.prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, bira se na dužnost prodekanice za nastavu Sveučilišta 
u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020. 
 

 

 

 

Ad 3.2. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad  

 Prijedlog: izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić 
 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
 
I. 

Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić, bira se na dužnost prodekanice za znanstveno-istraživački rad 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. 
rujna 2020. 

 
 
 

Ad 3.3. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 

 Prijedlog: doc.dr.sc. Ivana Schwarz 
 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
 
I. 

Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, bira se na dužnost prodekanice za međuinstitucijsku i 
međufakultetsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 
1. listopada 2018. do 30. rujna 2020. 
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Ad 3.4. Prodekanica za poslovanje  

 Prijedlog: doc.dr.sc. Slavica Bogović 
 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja Fakultetsko vijeće donosi 
 

O D L U K U 
 
 
I. 

Doc.dr.sc. Slavica Bogović, bira se na dužnost prodekanice za poslovanje Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020. 

 
 
 

 
 

Ad 4 
Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i 

na suradničko radno mjesto poslijedoktorand, u znanstvenom području tehničke znanosti, 
znanstvenom polju računarstvo, na određeno vrijeme  u punom radnom vremenu u Zavodu za 

temeljne prirodne i tehničke znanosti. 
 

Dr.sc. Daniel Domović, izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko 
radno mjesto poslijedoktorand u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
Računarstvo, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenom, u Zavodu za temeljne prirodne 
i tehničke znanosti. 

 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11,15 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                           Dekanica 
 
__________________                          _______________________ 
Vlasta Horvat                                 Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


