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

 
 
Zagreb, 19. listopada 2015.  
 

 
Z A P I S N I K 

 
1. redovite sjednice  Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

u akademskoj godini 2015./2016. održane 19. listopada 2015.  godine 
 
Vrijeme sazivanja sjednice Fakultetskog vijeća je na temelju Poziva (KLASA: 003-01/15-01/23 
URBROJ: 251-68-06/2-15-1) od 12. listopada 2015. godine. 
 
Broj članova Fakultetskog vijeća je 69 
Nazočnih članovi Fakultetskog vijeća je 52 
Opravdano odsutnih članova 8 
Neopravdano odsutnih članova 9 
 
Sjednicu vodi predsjedavajuća prof.dr.sc. Sandra Bischof - Dekanica Fakulteta. 
 
Rad sjednice započeo je u 9,00 sati. 
 
Dekanica Fakulteta otvara 1. redovitu sjednicu Fakultetskog vijeća i obavještava Fakultetsko 
vijeće o odlasku u mirovinu prof. dr. sc. Darka Grundlera i Miroslava Horvatića, pred. kao i  
odlasku prof. dr. sc. Miroslava Tratnika, dugogodišnjeg vanjskog suradnikanašeg Fakulteta. 
Svima se zahvaljuje na doprinosu razvoju Tekstilno-tehnološkog fakulteta te daje riječ izv. prof. 
dr. sc. Tomislavu Rolichu koji Fakultetskom vijeću izlaže životopis prof. dr. sc. Darka Grundlera. 
Isto tako, izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich iskazuje zahvalu prof. dr. sc. Darku Grundleru na 
svemu što je učinio za Fakultet i njegove djelatnike, a posebnu zahvalu iskazuju mu i Dekanica 
Fakulteta te prof. art. Snježana Vego. Prof. dr. sc. Darko Grundler pozdravlja sve prisutne i 
zahvaljuje im na ugodnoj suradnji. 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstojnici Zavoda za dizajn tekstila i odjeće doc. dr. sc. Katarini 
Nini Simončić koja Fakultetskom vijeću izlaže životopis Miroslava Horvatića, pred. te mu ujedno 
zahvaljuje na doprinosu razvoju našeg Fakulteta i suradnji sa studentima. Zahvalama se 
pridružuju prof. emeritus dr. sc. Ivo Soljačić, prof. dr. sc. Darko Ujević i Dekanica Fakulteta. 
Zatim,  doc. dr. sc. Katarina Nina Simončič Fakultetskom vijeću izlaže životopis prof. dr. sc. 
Miroslava Horvatića i ujedno mu zahvaljuje na nesebičnom zalaganju za razvoj struke i našeg 
Fakulteta. Prof. dr. sc. Miroslav Horvatić zahvaljuje svim djelatnicima našeg Fakulteta, a 
Dekanica Fakulteta iskazuje mu posebnu zahvalu i na velikoj pomoći pri osnivanju Prve 
studentske zadruge Fabric8 co-op. Zahvalama se pridružuje i doc. art. Helena Schultheis 
Edgeler. 
 
Dekanica fakulteta upoznaje prisutne s popisom ispričanih članova, utvrñuje kvorum i moli 
Fakultetsko vijeće da se usvoje promjene dnevnog reda koje su navedene. 
 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno, bez primjedbi, prihvaćaju slijedeći 

 
Dnevni red :  
 

 
1. Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2014./2015. održane 14. rujna 2015.  

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
346. ak. god. (2014./2015.) održane 15. rujna 2015. godine. 
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3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
347. ak. god. (2015./2016.) održane 13. listopada 2015. godine. 

4. Obavijesti o izborima i napredovanjima zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta: 

4.1.Doc. dr. sc. Mirna Rodi ć Lipanovi ć – Odluka matičnog odbora za područje 
prirodnih znanosti o izboru u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice  u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika. 

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

6. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno nastavnom zvanju – docent  u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija na 
neodreñeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

7. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom 
zvanju – predava č u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija na neodreñeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom. 

8. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent  u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno 
polje: Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu 
za projektiranje i menadžment tekstila. 

9. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju – asistent  u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, na dislociranom studiju u Varaždinu. 

10. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje – asistent, 
naslovno zvanje u Umjetničkom području, polje: Likovna umjetnost, grana: Slikarstvo. 

11. Dr. sc. Lea Botteri  – pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija. 

12. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predava ča u 
znanstvenom području: Humanističkih znanosti, znanstvenom polju: Filologija na 
neodreñeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

13. Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora dr. sc. Jacqueline Domjani ć u znanstveno zvanje znanstvene suradnice  u 
znanstveno području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija. 

14. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Emilije Zdraveve, mag. ing. techn. 
text.  pod naslovom „Electrospun nanofibrous materials and films for heat managing 
applications (Elektroispredeni nanovlaknasti materijali i filmovi za regulaciju topline)“. 

15. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Gorana Majstorovi ća, dipl. inž.  pod 
naslovom „Odreñivanje toplinskih svojstava namjenske i inteligentne odjeće tijekom 
njihovog tehničkog projektiranja“. 

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu i obranu 
doktorske disertacije u postupku stjecanja akademskog stupnja doktorice znanosti Ivane 
Špeli ć, dipl. inž.  pod naslovom „Utjecaj konstrukcijskih parametara na toplinska 
svojstva odjeće“. 
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17.1. Doc. dr. sc. Karlo Lelas – davanje suglasnosti za izvoñenje nastave na Fakultetu  
prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ljetnom 
semestru akademske godine 2015./2016. na kolegiju Klasična mehanika. 

17.2. Izv. prof. dr. sc. Željko Penava - – davanje suglasnosti za izvoñenje nastave na Odjelu 
za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku u zimskom semestru akademske 
godine 2015./2016. na II. Godini preddiplomskog studija restauracije i konzervacije na 
kolegiju Tehnologija materijala (tekstil). 

18. Dr. sc. Alica Grilec Kauri ć – davanje suglasnosti za odlazak na Fakultetu za dizajn 
Univerze v Ljubljani, Slovenija, u okviru Erasmus+ programa, u svrhu akademske 
mobilnosti i i podučavanja u trajanju od 5 radnih dana za razdoblje od 30. studenog do 
04. prosinca 2015. godine. 

19. Dr. sc. Silva Kal čić – davanje suglasnosti za odlazak na godišnju skupštinu i 48. 
kongres AICA-e u Londonu, Velika Britanija, u svojstvu predstavnika Hrvatske sekcije 
Meñunarodnog udruženja kritičara likovnih umjetnosti, u trajanju od pet radnih dana za 
razdoblje od 25. do 30. listopada. 

20. 5. dodatak i 4. izmjena i Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2015. godinu. 

21. Odluka o modelu naplate participacija školarina redovitim studentima preddiplomskih 
sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih i stručnog studija za akademsku godinu 2015./2016. 

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 10. redovite sjednice Fakultetskog vije ća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2014./201 5. održane 14. rujna 2015. 

 

Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
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ODLUKU 

Prihvaća se Zapisnik 10. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2014./2015. održane 14. rujna 2015. godine. 

Ad 2 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 14. redovite sjedni ce Senata Sveu čilišta u Zagrebu u 346. 

ak. god. (2014./2015.) održane 15. rujna 2015. godi ne. 
 
Dekanica izvještava prisutne s 14. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 346. 
ak.god. (2014./2015.) održane 15. rujna 2015. godine.  
 

Ad 3 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 1. redovite sjednic e Senata Sveu čilišta u Zagrebu u 347. 

ak. god. (2015./2016.) održane 13. listopada 2015. godine. 

Dekanica izvještava prisutne s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 347. ak.god. 
(2015./2016.) održane 13. listopada 2015. godine.  
 

Ad 4 
Obavijesti o izborima i napredovanjima zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta. 

Dekanica Fakulteta otvara točku 4 Dnevnog reda, te izvještava o izborima i napredovanjima 
zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

Ad 4.1. 
Doc. dr. sc. Mirna Rodi ć Lipanovi ć – Odluka mati čnog odbora za podru čje prirodnih 
znanosti o izboru u znanstveno zvanje više znanstve ne suradnice u znanstvenom 

podru čju: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika . 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je doc. dr. sc. Mirna Rodić odlukom 
matičnog odbora za područje prirodnih znanosti izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice u znanstvenom području: Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika. 

 
Ad 5 

Obavijesti predstavnika studenata Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

Dekanica Fakulteta daje riječ predsjednici Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta Ivani Bonić koja pozdravlja prisutne i moli da se u što kraćem roku krene 
s početkom priprema za Smotru Sveučilišta u Zagrebu. 
 

Ad 6 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u znanstveno 

nastavnom zvanju – docent u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, znanstveno 
polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odj evna tehnologija na neodre ñeno 

vrijeme s punim radnim vremenom. 

Dekanica predlaže pokretanje izbora 1 izvršitelja u znanstveno zvanje – docent 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 
znanstveno-nastavnom zvanju - docent  u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija na 
neodreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
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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). 
 

Posebni uvjeti: 
 

- Poznavanje konstrukcije odjeće i antropometrijskih mjerenja i istraživanja ljudskog tijela. 
 

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. 

Nadalje, Dekanica predlaže imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 1 izvršitelja u znanstveno zvanje – docent kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
 

ODLUKU 
 
I 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju – docenta ,  u znanstvenom području: 
tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna 
tehnologija na neodreñeno vrijeme s punim radnim vremenom u sastavu: 
 

1. Prof.dr.sc. Darko Ujevi ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – 
predsjednik Povjerenstva 

 
2. Prof.dr.sc. Dubravko Rogale , Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 

članica Povjerenstva 
 
3. Prof.dr.sc. Tanja Jur čević Luli ć, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i 

brodogradnje – članica Povjerenstva 
 

II 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad 7 

Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž)  na radno mjesto I. vrste u nastavnom 
zvanju – predava č u znanstvenom podru čju: Tehni čke znanosti, znanstveno polje: 

Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna te hnologija na neodre ñeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom. 

Dekanica predlaže pokretanje izbora 1 izvršitelja u nastavno zvanje – predavač kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
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ODLUKU 
 

I 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
nastavnom zvanju – predava č, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom 
polju: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija na neodreñeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu. 
 

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. 

 
Nadalje, Dekanica predlaže imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 1 izvršitelja u nastavno zvanje – predavač, kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
 

ODLUKU 
 
I 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju – predava č, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, 
znanstvena grana: Odjevna tehnologija na neodreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 
u sastavu: 
 

1. Dr.sc. Željko Knezi ć, pred.  Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – 
predsjednik Povjerenstva 

 
2. Doc.dr.sc. Slavica Bogovi ć Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 

članica Povjerenstva 
 
3. Doc.dr.sc. Aleksandra Ani ć Vučini ć, Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 

Varaždin – članica Povjerenstva 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 8 

Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju – asistent u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za projektiranje i 

menadžment tekstila. 

Dekanica predlaže pokretanje izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent,  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, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu na Zavodu za 
projektiranje i menadžment tekstila. 
 

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). 

 
Posebni uvjet: 
 
- Poznavanje tehnologije pletenja. 
 

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. 

 
Nadalje, Dekanica predlaže imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent, kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
 

ODLUKU 
 
I 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent ,  u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme s punim radnim 
vremenom na Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila u sastavu: 
 

1. Doc.dr.sc. Vesna Marija Poto čić Matkovi ć Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
Fakultet – predsjednica Povjerenstva 
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2. Prof.dr.sc. Zlatko Vrlji čak Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – član 
Povjerenstva 

 
3. Prof.dr.sc. Diana Šimi ć Penava, Sveučilište u Zagrebu, Grañevinski fakultet – članica 

Povjerenstva 
 

II 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad 9 

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

polje: Tekstilna tehnologija, na odre ñeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na 
dislociranom studiju u Varaždinu. 

Dekanica predlaže pokretanje izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent,  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, na odreñeno vrijeme, u punom radnom vremenu na dislociranom 
studiju u Varaždinu. 
 

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). 

 
Posebni uvjet: 
 
- Poznavanje tekstilne kemije i kože. 
 

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. 

Nadalje, Dekanica predlaže imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent, kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
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ODLUKU 
 
I 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničkom zvanju – asistent ,  u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na odreñeno vrijeme u punom radnom 
vremenom na dislociranom studiju u Varaždinu u sastavu: 
 

1. Dr.sc. Željko Knezi ć Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki Fakultet – predsjednik 
Povjerenstva 

 
2. Izv.prof.dr.sc. Branka Vojnovi ć Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 

članica Povjerenstva 
 
3. Prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 

tehnologije – članica Povjerenstva 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad 10 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž)  u suradni čko zvanje – asistent, 

naslovno zvanje u Umjetni čkom podru čju, polje: Likovna umjetnost, grana: Slikarstvo. 

Dekanica predlaže pokretanje izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent,  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) u suradničko zvanje – asistent , 
naslovno zvanje  u Umjetničkom području, polje: Likovna umjetnost, grana: Slikarstvo. 
 

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. 

Nadalje, Dekanica predlaže imenovanje stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent, kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
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ODLUKU 
 
I 

Imenuje se stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje – asistent , naslovno zvanje  u Umjetničkom 
području, polje: Likovna umjetnost, grana: Slikarstvo.u sastavu: 
 

1. Doc.art. Helena Schultheis Edgeler,  Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 
Fakultet – predsjednica Povjerenstva 

 
2. Izv.prof.art. Andrea Paveti ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – 

članica Povjerenstva 
 
3. Prof.art. Duje Juri ć, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu – član 

Povjerenstva 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad 11 

Dr. sc. Lea Botteri – pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice  u znanstvenom podru čju: Tehni čkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 

tehnologija. 

Dekanica predlaže pokretanje izbora 1 izvršitelja u suradničko zvanje – asistent,  kao što je 
navedeno u naslovu Dnevnog reda. 
Članovi Fakultetskog vijeća jednoglasno bez primjedbi donose 
 

ODLUKU 
 
I 

Pokreće se postupak izbora dr.sc. Lee Botteri u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 
znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje tekstilna tehnologija, na osobni 
zahtjev pristupnice. 
 

II 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene suradnice za pristupnicu dr.sc. Leu Botteri, u sastavu: 
 

1. Prof.emerita dr.sc. Ana Marija Grancari ć, znanstveni savjetnik Sveučilišta u Zagrebu, 
Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica Povjerenstva 

2. Prof.dr.sc. Zlata Hrnjak-Murgi ć, znanstveni savjetnik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet 
kemijskog inženjerstva i tehnologije – članica Povjerenstva 

3. Doc.dr.sc. Anita Tarbuk, viši znanstveni suradnik Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-
tehnološki fakultet  – članica Povjerenstva 

 
III 

Stručno povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od dana imenovanja Fakultetskom vijeću 
podnijeti izvješće iz točke II. ove Odluke. 
 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 
 
 
 



 11 

 
Ad 12 

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

znanstvenom podru čju: Humanisti čkih znanosti, znanstvenom polju: Filologija na 
neodre ñeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

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

O D L U K U 
 

I 
Antonia Treselj, dipl.prof,   izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto predava ča u 
znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: Filologija, na neodreñeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po potvrdi Vijeća društveno-
humanističkog područja. 
 
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje predavača u znanstvenom 
području: Humanističkih znanosti, znanstvenom polju: Filologija na neodreñeno vrijeme u 
punom radnom vremenu nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad 13 

Izvješće stru čnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanj u uvjeta u postupku 
izbora dr. sc. Jacqueline Domjani ć u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 

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

Na temelju dostavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u 
postupku izbora 1 izvršitelja u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz naslova Dnevnog 
reda ove točke, članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 

M I Š L J E N J E 

Dr.sc. Jacqueline Domjani ć, u suradni čkom zvanju i na radnom mjestu više asistentice 
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). 
 
Izvješće stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora dr. 
sc. Jacqueline Domjanić u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u znanstveno području: 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija nalazi se u privitku ovog Zapisnika i 
čini njegov sastavni dio. 

 
Ad 14 

Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Emilije Zdr aveve, mag. ing. techn. text. 
pod naslovom „Electrospun nanofibrous materials and  films for heat managing 

applications (Elektroispredeni nanovlaknasti materi jali i filmovi za regulaciju topline)“. 

Na temelju dostavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorskog rada iz 
naslova Dnevnog reda ove točke, članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
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O  D  L  U  K  U 
 
I 

Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pristupnice Emilije Zdraveve, dipl.ing pod naslovom  

„Electrospun nanofibrous materials and films for he at managing applications 
(Elektroispredeni nanovlaknasti materijali i filmov i za regulaciju topline)“ 

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 Emilije Zdraveve, mag. ing. techn. text. pod 
naslovom „Electrospun nanofibrous materials and films for heat managing applications 
(Elektroispredeni nanovlaknasti materijali i filmovi za regulaciju topline)“ nalazi se u privitku 
ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad 15 

Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Gorana Majs torovi ća, dipl. inž. pod 
naslovom „Odre ñivanje toplinskih svojstava namjenske i inteligentn e odjeće tijekom 

njihovog tehni čkog  projektiranja“ 

Na temelju dostavljenih materijala i Izvješća Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorskog rada 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 doktorske disertacije u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktora znanosti u okviru doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pristupnika Gorana Majstorovi ća, dipl.ing. pod naslovom  

„Odre ñivanje toplinskih svojstava namjenske i inteligentn e odjeće tijekom njihovog 
tehni čkog projektiranja“ 

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 Gorana Majstorovića, dipl. inž. pod naslovom 
„Odreñivanje toplinskih svojstava namjenske i inteligentne odjeće tijekom njihovog tehničkog 
projektiranja“ nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio. 

 
Ad 16 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju P ovjerenstva za ocjenu i obranu 
doktorske disertacije u postupku stjecanja akademsk og stupnja doktorice znanosti Ivane 
Špeli ć, dipl. inž. pod naslovom „Utjecaj konstrukcijskih parametara na toplinska svojstva 

odjeće“. 

Dekanica Fakulteta predlaže prisutnima da se Odluka Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno tehnološkog fakulteta (KLASA: 602-04/15-77/2, URBROJ: 251-68-06/1-15) o 
imenovanju povjerenstva za ocjenu i obranu doktorske disertacije Ivane Špelić, dipl.inž. od 18. 
svibnja 2015. godine kojom su u Povjerenstvo imenovani prof. dr. sc. Alka Mihelić Bogdanić, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet; prof. dr. sc. Jelka Geršak; Univerza v 
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Mariboru, Fakultet za strojništvo, Slovenija te izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak proširi na način 
da se broj članova Povjerenstva poveća s tri na pet te da se osim prethodno imenovanih kao 
četvrti i peti član Povjerenstva imenuju prof. dr. sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet te prof. art. Zlatka Mencl Bajs, umirovljena profesorica Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi te s jednim glasom protiv i jednim suzdržanim glasom 
donosi 
 

ODLUKU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjeren stva 
za ocjenu i obranu doktorske disertacije Ivana Špel ić, dipl.inž. 

 
I 

Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu i obranu 
doktorske disertacije Ivane Špelić, dipl.inž., utvrñuju se izmjene i dopune Odluke  KLASA: 602-
04/15-77/2, URBROJ: 251-68-06/1-15 od 18. svibnja 2015.g. donijete na 7. redovitoj sjednici 
Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2014./2015.  
 

II 
Točka I Odluke KLASA: 602-04/15-77/2, URBROJ: 251-68-06/1-15 od 18. svibnja 2015.g. 
mijenja se i glasi: 
 
„Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorske disertacije u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktorice znanosti Ivane Špeli ć, dipl.inž.  pod naslovom „Utjecaj 
konstrukcijskih parametra na toplinska svojstva odjeće“ u sastavu: 
 
1. Prof.dr.sc. Alka Miheli ć-Bogdani ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 
    predsjednica Povjerenstva; 
 
2. Prof.dr.sc. Jelka Geršak , Univerza v Mariboru, Fakultet za strojništvo, Slovenija, članica; 
 
3. Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak , Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet,  
    članica; 
 
4. Prof.dr.sc. Darko Ujevi ć, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – član; 
 
5. Prof.art. Zlatka Menci-Bajs , umirovljena profesorica Sveučilišta u Zagrebu  
    Tekstilno-tehnološkog fakulteta – članica.“ 
 

III 
Ostale točke Odluke KLASA: 602-04/15-77/2, URBROJ: 251-68-06/1-15 od 18. svibnja 2015.g. 
ostaju neizmijenjene. 
 

IV 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu i obranu 
doktorske disertacije Ivane Špelić, dipl.inž. stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

Ad 17.1. 
Doc. dr. sc. Karlo Lelas – davanje suglasnosti za i zvoñenje nastave na Fakultetu  
prirodoslovno matemati čkih i odgojnih znanosti Sveu čilišta u Mostaru u ljetnom 

semestru akademske godine 2015./2016. na kolegiju K lasi čna mehanika. 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se doc. dr. sc. Karlu Lelasu odobri 
izvoñenje nastave na Fakultetu  prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u 
Mostaru u ljetnom semestru akademske godine 2015./2016. na kolegiju Klasična mehanika. 
Članovi fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
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ODLUKU 
 
I 

Doc.dr.sc. Karlu Lelasu daje se suglasnost za izvoñenje nastave na Fakultetu prirodoslovno 
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ljetnom semestru akademske godine 
2015./2016. na kolegiju Klasična mehanika. 
 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ad 17.2. 
Izv. prof. dr. sc. Željko Penava – davanje suglasno sti za izvo ñenje nastave na Odjelu za 

umjetnost i restauraciju Sveu čilišta u Dubrovniku u zimskom semestru akademske 
godine 2015./2016. na II. Godini preddiplomskog stu dija restauracije i konzervacije na 

kolegiju Tehnologija materijala (tekstil). 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se izv. prof. dr. sc. Željku Penavi odobri 
izvoñenje nastave na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku u zimskom 
semestru akademske godine 2015./2016. na II. Godini preddiplomskog studija restauracije i 
konzervacije na kolegiju Tehnologija materijala (tekstil). 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 

ODLUKU 
 
I 

Izv.prof.dr.sc. Željku Penavi daje se suglasnost za izvoñenje nastave na Sveučilištu u 
Dubrovniku, Studij restauracije i konzervacije u zimskom semestru akademske godine 
2015./2016. za kolegij Tehnologija materijala (tekstil). 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
Ad 18 

Dr. sc. Alica Grilec Kauri ć – davanje suglasnosti za odlazak na Fakultetu za d izajn 
Univerze v Ljubljani, Slovenija, u okviru Erasmus+ programa, u svrhu akademske 

mobilnosti i i podu čavanja u trajanju od 5 radnih dana za razdoblje od 30. studenog do 
04. prosinca 2015. godine. 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se dr. sc. Alici Grilec Kaurić odobri odlazak 
na Fakultetu za dizajn Univerze v Ljubljani, Slovenija, u okviru Erasmus+ programa, u svrhu 
akademske mobilnosti i i podučavanja u trajanju od 5 radnih dana za razdoblje od 30. studenog 
do 04. prosinca 2015. godine. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 

ODLUKU 
 
I 
 

Dr.sc. Alici Grilec Kauri ć daje se suglasnost za odlazak na Fakultetu za dizajn Univerze v 
Ljubljani, Slovenija, u okviru Erasmus+programa, u svrhu akademske mobilnosti i podučavanja 
u trajanju od 5 radnih dana za razdoblje od 30.studenog do 04.prosinca 2015.g. 
 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 19 

Dr. sc. Silva Kal čić – davanje suglasnosti za odlazak na godišnju skupš tinu i 48. kongres 
AICA-e u Londonu, Velika Britanija, u svojstvu pred stavnika Hrvatske sekcije 

Meñunarodnog udruženja kriti čara likovnih umjetnosti, u trajanju od pet radnih d ana za 
razdoblje od 25. do 30.  listopada. 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se dr. sc. Silvi Kalčić odobri odlazak na 
godišnju skupštinu i 48. kongres AICA-e u Londonu, Velika Britanija, u svojstvu predstavnika 
Hrvatske sekcije Meñunarodnog udruženja kritičara likovnih umjetnosti, u trajanju od pet radnih 
dana za razdoblje od 25. do 30. listopada. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 

ODLUKU 
 
I 

Dr.sc. Silvi Kal čić daje se suglasnost za odlazak n a godišnju skupštinu i 48. kongres AICA-e u 
London, Velika Britanija, u svojstvu predstavnika sekcije Meñunarodnog udruženja kritičara 
likovnih umjetnosti, u trajanju od pet radnih dana za razdoblje od 25. do 30.listopada 2015.g. 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 
 

Ad 20 
5. dodatak i 4. izmjena Plana nabave Sveu čilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za 2015.  godinu. 

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije koja uz prikaz na projekcijskom platnu 
fakultetskom vijeću izlaže 5. dodatak i 4. izmjenu Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 

ODLUKU 
 

I 
Prihvaća se 5. dodatak i 4. izmjena Plana nabave  Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2015. godinu. 
 

II 
5. dodatak i četvrta (IV.) izmjena Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za 2015. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Ad 21 

Odluka o modelu naplate participacija školarina red ovitim studentima preddiplomskih 
sveučilišnih, diplomskih sveu čilišnih i stru čnog studija za akademsku godinu 2015./2016. 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se za akademsku godinu 2015./2016. 
usvoji isti model naplate participacije školarina redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih 
i stručnog studija kao i za akademsku godinu 2014./2015. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 
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O D L U K U 
 

o modelu naplate participacije školarina redovitim studentima preddiplomskih, 
diplomskih i stru čnog studija za akademsku godinu 2015/2016. 

 
I 

Studenti koji su na početku akademske godine 2015/2016. u prethodnoj akademskoj godini 
stekli najmanje 55 ECTS bodova na studijskom programu, odnosno najmanje 30 ECTS bodova 
u slučaju studenata s utvrñenim invaliditetom od 60 % ili više osloboñeni su plaćanja 
participacije školarine. 
 

II 

Studentima koji su ostvarili izmeñu 30 (uključivo) i 54 (uključivo) ECTS bodova naplaćuje se 
iznos koji se dobije množenjem broja ne položenih ECTS bodova iz prethodne akademske 
godine s cijenom 1 ECTS boda. 
 

III 

Studentima koji su ostvarili manje od 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini 
naplaćuje se maksimalni iznos participacije školarine u iznosu od 8.400,00 kuna. 
 

IV 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak predlaže Fakultetskom vijeću da se ukupan iznos troškova studija za 
studente upisane na dodiplomski  studij prije ustrojavanja preddiplomskih studija odredi ovisno 
o broju preostalih kolegija i eventualno nepodmirenih iznosa participacija školarina, a na način 
da cijena po kolegiju iznosi 250,00 kn, cijena završnog rada iznosi 1.000,00 kn, a da cijena 
diplomskog rada iznosi 1.500,00 kn. Otvara se rasprava u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Edita 
Vujasinović, izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović, Dkanica Fakulteta prof. dr. sc. Sandra Bischof, 
Tajnica Fakulteta Sanja Miletić, dipl.iur., doc. dr. sc. Anita Tarbuk, prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak te 
prof. dr. sc. Zenun Skenderi. Nakon održane rasprave Dekanica Fakulteta daje prijedlog na 
glasovanje.  
Fakultetsko vijeće nije imalo daljnjih primjedbi i jednoglasno donosi 

O D L U K U 
 

I 
Trajanje prava na završetak studija za studente koji su upisani na dodiplomski  studij prije 
ustrojavanja preddiplomskih studija sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN br.123/2003; 198/2003;105/2004; 174/2004; 2/07-Odluka USRH; 
46/2007; 45/2009; 63/2011; 94/2013; 139/13; 101/14 i 60/15) na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, produžuje se do 31. prosinca 2015.g. 
 

II 
U roku iz članka I. ove Odluke (do 31.prosinca 2015.godine), studenti koji su upisani na 
dodiplomski  studij prije ustrojavanja preddiplomskih studija (prema starom studijskom planu i 
programu), a koji žele završiti studij, dužni su položiti sve preostale ispite i obraniti diplomski 
rad. 
 

III 
Ukupan iznos troškova koje je student upisan na dodiplomski  studij prije ustrojavanja 
preddiplomskih studija dužan platiti Fakultetu, odredit će se ovisno o broju preostalih kolegija i 
eventualno nepodmirenih iznosa participacija školarina. 
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IV 
Ukupan iznos troškova iz članka III. ove Odluke odredit će se prema cjeniku na način kako 
slijedi:  
 
- cijena po kolegiju: 250,00 kn 
- cijena završnog rada: 1.000,00 kn 
- cijena diplomskog rada: 1.500,00 kn 
 

V 
Student iz članka I. i II. ove Odluke dužan je ukupan iznos troškova iz članka III. i IV. ove 
Odluke podmiriti odmah pri upisu u cijelosti, a koja odredba će se ugraditi i u posebni Ugovor 
koji Fakultet sklapa sa svakim studentom iz članka I. i II. ove Odluke i kojim će se regulirati 
njihova meñusobna prava i obveze. 

VI 
Studentima koji žele prijeći na jedan od preddiplomskih studijskih programa omogućit će prijelaz 
uz priznavanje dijela ispita položenih na dodiplomskom studiju te uz upis ispita razlike. 
Priznavanjem dijela položenih ispita od strane nositelja kolegija, studenti će ostvarivati dio 
potrebnog broja ECTS bodova, za upis na višu godinu studija. Ukupan broj ispita razlike odredit 
će se na temelju potrebnog broja ECTS bodova koje student još treba ostvariti, sukladno 
programu studija. 
Pri tome student plaća participaciju dijela školarine sukladno Odluci o participaciji školarine za 
akad. god. u kojoj se student upisuje na studij. 
 
 

VII 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka (Klasa: 003-01/15-01/23, Ur.br. 251-68-
06/2-15-29) od 14.rujna 2015.g. 
 
 

VIII 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Ad 22 
Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za preddi plomske sveu čilišne, diplomske 

sveučilišne i stru čni studij za akademsku godinu 2015./2016. 

Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja uz prikaz na projekcijskom platnu 
Fakultetskom vijeću izlaže Izmjene i dopune izvedbenog plana nastave za preddiplomske 
sveučilišne, diplomske sveučilišne i stručni studij za akademsku godinu 2015./2016. 
Članovi Fakultetskog vijeća donijeli su jednoglasno 

 
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. 
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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. 

Dekanica Fakulteta daje riječ koordinatorici završne i diplomske radove koja uz prikaz na 
projekcijskom platnu Fakultetskom vijeću izlaže prijedloge tema i povjerenstava za izradu 
diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih radova stručnog studija, 
završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija,  završnih radova stručnog studija te 
diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija. 
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. 
 

Prodekanica za nastavu moli Fakultetsko vijeće da se doc. dr. sc. Mirnu Rodić zbog povećanja 
nastavnog opterećenja razriješi dužnosti koordinatorice za završne i diplomske radove 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Dekanica Fakulteta daje prijedlog na 
glasovanje. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi 

O D L U K U 
 

I 
Doc. dr. sc. Mirna Rodi ć - razrješava se dužnosti koordinatorice za završne i diplomske radove 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta na vlastiti zahtjev. 
 

II 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se koordinatoricom za završne i diplomske 
radove Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuje doc. dr. sc. Dragana 
Kopitar. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i jednoglasno donosi 

O D L U K U 
 

I 
Doc. dr. sc. Dragana Kopitar  – imenuje se koordinatoricom za završne i diplomske radove 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

II 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka (Klasa: 003-01/15-01/1, Urbroj: 251-68-
01/1-15-20) od 02. ožujka 2015. godine. 
 

III 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Ad 24 

 
Obavijesti 

 
Dekanica Fakulteta otvara točku 18. dnevnog reda. 

 
Ad 24.1. Obavijesti dekanice 

Dekanica Fakulteta na zamolbu rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa 
obavještava Fakultetsko vijeće kako će se “Veni Sancte Spiritus” za ak. god. 2015./2016. slaviti 
u zagrebačkoj katedrali, u četvrtak 22. listopada 2015. godine s početkom u 18:00 sati. 

 

Ad 24.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 

Prodekanica za nastavu izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović obavještava Fakultetsko vijeće da je s 
datumom 19. listopada 2015. godine na Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
upisano ukupno 1158 studenata, dodaje da to nije konačan broj i navodi broj upisanih studenata 
po pojedinim smjerovima. Isto tako, obavještava Fakultetsko vijeće da je sljedeći zadatak 
Odbora za nastavu izrada sljednosti kolegija te je na tu temu održana rasprava u kojoj su 
sudjelovali doc. dr. sc. Anita Tarbuk, doc. dr. sc. Ana Sutlović, prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak, doc. 
dr. sc. Ružica Brunšek, izv. prof. dr. sc. Livio Racane, Dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Sandra 
Bischof, Ivana Bonić te izv. prof. dr. sc. Branka Vojnović. 

Prodekanica za znanstveno istraživački rad obavještava Fakultetsko vijeće da je na 13. 
meñunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2015 koja se održavala u Boćarskom domu u Zagrebu od 
15. do 18. listopada 2015. godine izlagao i naš Fakultet te dodaje da su prof. dr. sc. Dubravko 
Rogale i izv. prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale osvojili zlatne medalje za inovaciju. Nadalje 
obavještava Fakultetsko vijeće da će se 22. listopada održati predstavljanje PoC programa te 
da će o istom biti obaviješteni putem elektroničke pošte. 

Prodekanica za financije prof. dr. sc. Edita Vujasinović obavještava Fakultetsko vijeće kako se 
na našem Fakultetu trenutno nalazi Državna revizija koja kontrolira poslovanje našeg Fakulteta 
za 2014. godinu te poziva sve na suradnju. 

Ad 24.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

Ad 24.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 

Dosadašnja predsjednica knjižničnog odbora prof. dr. sc. Edita Vujasinović obavještava 
Fakultetsko vijeće kako je na zadnjem sastanku Knjižničnog odbora za novog predsjednika 
istog izabran prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak. 

Ad 24.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. 

Ad 24.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studi ja u Varaždinu 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo rasprave. 
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Ad 25 

 
Razno 

Doc. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić obavještava Fakultetsko vijeće o radionicama koje će se 
održati u okviru projekta HR.3.1.15-0026 Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih 
programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 

Doc. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković obavještava Fakultetsko vijeće o napretku projekta 
HR.3.1.15-0026 Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih programa na Tekstilno-
tehnološkom fakultetu. 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da se projekt „Modernizacija infrastrukture 
znanstveno-istraživačkog centra za Tekstil (MI-TSRC)“ nalazi na indikativnoj listi Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 57 minuta. 
 
 
Zapisnik sastavio:                                          Dekanica: 
 
Franjo Benjak , v.r.                                 Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


