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Z A P I S N I K 
 
 

6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine, u predavaonici 
B-316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s 
početkom u 9:00 sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta pozdravlja prisutne članove, te ujedno upoznaje Fakultetsko vijeće s 
popisom ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 43   
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. Naknadno je došlo još 10 članova Fakultetskog vijeća.  
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da točke 1. i 2. nisu bile na vrijeme 
pripremljene, te se skidaju s Dnevnog reda, pa tako točke 3 do 28 postaju točke 1 do 26. 
Dekanica Fakulteta daje Dnevni red na glasovanje.  
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći 
 
 
 
 
Dnevni red : 
 
 

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

2. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
 

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

4. Pokretanje postupka za produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Željka Šomođija, 
redovitog profesora u trajnom zvanju za ak.god. 2019./2020. i 2020./2021. 

4.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju 
kriterija izvrsnost za produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Željka Šomođija, 
redovitog profesora u trajnom zvanju za ak.god. 2019./2020. i 2020./2021. 

5. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto u znanstveno-
nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno 
polje sociologija, na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 



 

5.1. Prijedlog člana/predsjednika Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom 
području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, na Zavodu za dizajn 
tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenom 

6.    Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
umjetničko-nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, umjetničkom polju 
dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu  

         6.1.   Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, 
umjetničkom polju dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

     7.  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 određeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu 

7.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, 
u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 

  8.  Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za 
akademsku godinu 2019./2020. za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u 
trajnom zvanju 

  9.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku 
izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent 
(doktorand na HRZZ-UIP projekt), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u 
trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“ financiranog od 
Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije 

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

izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent 
(doktorand na HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u 
okviru Istraživačkog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, IP-2018-01-
6363 Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće voditelja prof.dr.sc. Dubravka 
Rogalea  

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

izbora jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent , 
znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) 

 
12.  Stavljanje van snage Odluke o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na 

preddiplomskom, diplomskom i stručnim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu Klasa: 602-04/18-053/01, URBROJ: 251-68/06-3-18-20 od 16. 
srpnja 2018.g. 

 
13. Donošenje Odluke o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskom, 

diplomskom i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu u ak.god. 2018./2019. 

 



 

14. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju predstojnika Centra za razvoj i transfer 
tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn Klasa: 602-04/12-01/142, Urbroj: 251-68-
06/14-12-30 od 29. listopada 2012. godine 

 
14.1.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća Centra za razvoj i 

transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn broj: 02-410/10-gbk od 
25. veljače 2010. godine 

 
14.2.  Imenovanje voditelja i članova Vijeća Centra za razvoj i transfer tekstilnih i 

odjevnih tehnologija i modni dizajn na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu 

 
15. Izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović – davanje Suglasnosti za odlazak na Lund 

University (Švedska) u svrhu akademske mobilnosti, u vremenu od 25. do 29. ožujka 
2019. godine 

 
16. Martina Bobovčan Marcelić, dipl.inž. – davanje Suglasnosti za odlazak na Univerze 

v Mariboru, Fakulteta za strojništvo u sklopu CEEPUS programa, u vremenu od 1. do 
30. travnja 2019. godine 

 
17. Odluka o ustrojavanju radnog mjesta stručnog suradnika I. vrste / Tajnik/ica ureda 

Dekana 
 
18. Odluka o ustrojavanju radnog mjesta stručnog suradnika I. vrste / Voditelj/ica 

kadrovske službe 
 

19. 2. Izmjena i 1. Dopuna Plana nabave za 2019. godinu 
 
20. Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 
21. Procedura stvaranja ugovornih obveza 

 
22. 3. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2019./2020. 

 
23.  Dopuna tematskih područja za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih 

studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
 

24.  Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih 
studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 
  25.     Obavijesti 

            25.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            25.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            25.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            25.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 

 
  26.     Razno     
 
 
 

Ad 1 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj Potvrdnici Vijeća tehničkog 
područja o izboru Agate Vinčić u nastavno zvanje više predavačice, te joj Fakultetsko vijeće 
čestita na izboru. Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj 



 

Odluci Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti o izboru izv.prof.dr.sc. Ivane Salopek 
Čubrić u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice kao i zaprimljenoj Odluci Matičnog odbora 
za područje tehničkih znanosti o izboru doc.dr.sc. Maje Somogyi Škoc u znanstveno zvanje 
više znanstvene suradnice. 

 

Ad 2 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
Obavijesti Dekanice 

 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je studijski smjer kostimografije 
osnovan prije desetak godina na inicijativu naše uvažene profesorice u mirovini prof.art. Nine 
Režek Wilson, te da je praćenjem statističkih podataka utvrđeno da taj studij ima prilično visok 
broj upisanih i diplomiranih studenata koji je uvijek konstantan. Tada je to bio jedini studij te 
vrste u Hrvatskoj, te je očito da je on opravdao svoje utemeljenje i da možemo biti zadovoljni i 
ponosni da takav jedan studij imamo u okviru programa naše sastavnice. Posljednjih desetak 
godina, kod izvođenja tog studija imamo izvjesne poteškoće glede kadrovskog potencijala te 
sada pokušavamo iznaći načine za kadrovsko osnaženje jer je to prijeko potrebno ne samo 
radi kvalitete tog studija već i radi sveukupnog broja upisanih studenata, a prvenstveno zbog 
toga što su kvote za smjer kostimografija uvijek popunjene. Nadalje, informira Fakultetsko 
vijeće da se na Sveučilištu u Osijeku otvorio sličan smjer, te da tamo trenutno studiraju četiri 
studenta kao i da je Akademija dramskih umjetnosti u Zagrebu pokrenula osnivanje 
sveučilišnog studija kostimografija na svojoj sastavnici pri tome ističući da postoje informacije 
da je Vijeće umjetničkog područja dalo preliminarnu suglasnost da se taj studij pokrene. Autori 
tog studijskog smjera su naši diplomirani studenti kostimografije koji su izabrani u zvanje 
kostimografa u tehničkom području, a to ide u prilog tezi koliko je naš studij kvalitetan. 
Nastavno, u prilog tome ide i činjenica da se zapravo iz redova naših diplomiranih studenata 
na neki način grupiraju sveučilišni nastavnici za osnivanje analognog studija na drugoj 
sastavnici. Smatra da davanje potpore za osnivanje ovakvog jednog studija predstavlja u 
vremenu osipanja broja studenata kod nas veliku opasnost da će se taj trend nastaviti. Iz toga 
proizlazi pitanje da li Hrvatskoj i Zagrebu, uz Osijek, trebaju dva takva vrlo slična studija. Kako 
je predviđeno to bi trebao biti studij u umjetničkom području koji bi se izvodio  na Akademiji 
dramskih umjetnosti, a izvodili bi ga docenti i profesori koji su stekli akademske titule u 
tehničkom području. S druge strane, postavlja se pitanje, obrazovne pozadine tih studenata, 
ako se radi o diplomskom studiju. Naši nastavnici, stručnjaci koji vode studij kostimografije, 
mišljenja su da bez preddiplomskog studija modnog dizajna ne može biti niti uspješnog 
nastavka dvogodišnjeg studija kostimografije. Naime, kostimograf u nekom širem smislu mora 
biti i dizajner, te u tom smislu mora poznavati konstrukciju odjeće, ali i šivanje i druge stvari 
vezane uz tekstilnu znanost i tehnologiju. Modni dizajner mora znati šivati, kao i kostimograf, 
što ne znači da će se u svome životu baviti šivanjem, već on mora garderobijerima u 
kazalištima ili filmskom setu znati reći kakav kostim želi, mora poznavati konstrukciju odjeće i 
mora znati kako će se to sašiti, što naravno rade švelje, a ne kostimografi. Dekanica Fakulteta 
želi čuti mišljenje naših stručnjaka i mišljenje naših članova Fakultetskog vijeća, kako bi na 
temelju današnje kraće rasprave mogla javno istupati u razgovorima s dekanicom Akademije 
dramskih umjetnosti izv.prof.art. Frankom Gamulin Perković i eventualno s Rektorom našeg 
Sveučilišta, prof.dr.sc. Damirom Borasom. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović koja podsjeća da je jedan od 
nastavnika koji drži kolegij Bojadisanje tekstila D, na smjeru kostimografija. Podržava dekanicu 
u svemu što je istaknula u svome izlaganju, te podsjeća da je to kolegij koji je nastao u 
suradnji između prof.art. Nine Režek Wilson i prof. emerite. Đurđice Parac Osterman. U 
početku su na tom smjeru bili studenti koji već dugo godina rade kao kostimografi u praksi, te 
se sam razvoj smjera i kolegija Bojadisanje tekstila u velikoj mjeri temeljio na razgovorima s 
ljudima koji rade u području kostimografije i promišljanju što njima najviše treba u praksi, 
odnosno došlo se do zaključka da je osim šivanja, istima potrebno i znanje o bojadisanju tiska. 
Mišljenja je da su to jedni od najboljih studenata koji vrlo brzo savladavaju vještine bojadisanja 
tkanina. 



 

Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja podsjeća da u Osijeku 
postoji vrlo aktivan program Kazališno oblikovanje, koji uključuje i kostimografiju, te vidi prostor 
za suradnju s Akademijom dramskih umjetnosti upravo radi ovih tehničkih razloga koje je 
navela i kolegica izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Žarku Paiću koji napominje da već deset godina 
govori o istome, ne radi toga što uživa u tome da je u pravu, već upravo suprotno. Sve ovo 
vrijeme govori što se događa, ali se ne sluša ili se ne želi čuti to što on govori. Napominje, da 
je sreća što se Modni dizajn nije otvorio u Rijeci i na Vernu, jer da se to kojim slučajem 
dogodilo, cijeli bi Fakultet došao u pitanje, o čemu ponavlja profesor, govori već desetak 
godina. Vezano za kostimografiju, ponavlja, da u određenom kritičnom razdoblju u 2008. 
godini, on nije preuzeo na sebe dio odgovornosti sve bi se već tada raspalo. Kolegije koje drži 
pohađaju vrhunski studenti. Nadalje, navodi da je sve što se moglo preusmjerio iz Teorije i 
kulture mode u studij kostimografije i to iz razloga što je cijeli sustav Bolonje sustav domino 
kocke, te da se svi kolegiji ne odnose samo na studije modnog dizajna i teoriju i kulturu mode, 
već se odnose i na sve druge smjerove, što nitko ne želi shvatiti. Već je nekoliko puta, u 
mandatu prethodne dekanice, pokušavao neke stvari spasiti, no nije siguran da naš Fakultet 
ima jaku političku moć kojom će uspjeti ovo savladati. Mišljenja je da studentima trebamo 
ponuditi nove studijske programe kako bismo ih privukli, zadržali i kako bi ti isti studenti kod 
nas studirali i po završetku studija dobili posao.  
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.art. Heleni Schultheis Edgeler koja podsjeća da se 
godinama govori o tome da treba njegovati kostimografiju ujedno podsjećajući da Fakultetsko 
vijeće nije podržalo da prof.art. Nina Režek Wilson ostane još godinu dana u radnom odnosu. 
Od tog trenutka kostimografija stoji. Treba imati nove kadrove i treba ulagati u pomlađivanje 
studijskog programa, ali za to treba ponuditi i adekvatnu zamjenu, a ne da taj studijski program 
ostane takav kakav je slijedećih pet godina. Ujedno napominje, da je dekanica Akademije 
dramskih umjetnosti izv.prof.art. Franka Gamulin Perković pokušavala godinama uspostaviti 
kontakt s našim Fakultetom, te da to jednostavno nije bilo moguće. Nadalje, navela je da 
Tekstilno-tehnološki fakultet pet godina nema zaposlenu osobu na kostimografiji, da studij 
kostimografije koristi resurse Dramske akademije, kao što su njihovi prostori i uvjete za 
realizaciju kostimografije. Isto tako navodi, da je kostimografija u tehničkom području, a da je 
kostimografija u umjetničkom području itd. Zavod za dizajn tekstila i odjeće se godinama bori 
za studij kostimografije. Ujedno podsjeća da je prof.art. Nina Režek Wilson osnovala prvu 
kostimografiju u Hrvatskoj, te da je stalno upozoravala da će se ovako nešto dogoditi i da 
treba raditi na kadrovima koji su vezani za kostimografiju, o čemu ujedno ovisi opstanak 
Fakulteta. 
Dekanica Fakulteta izvješćuje Fakultetsko vijeće kako će ovaj tjedan svakako nastojati obaviti 
razgovor s dekanicom Akademije dramskih umjetnosti izv.prof.art. Frankom Gamulin Perković, 
kao i sa rektorom prof.dr.sc. Damirom Borasom. Ujedno napominje, da je znakovito kako 
prepiske koje je ona slala Zavodu za dizajn tekstila i odjeće vezano za osnivanje studija 
kostimografije na Akademiji dramskih umjetnosti, Akademija  je tražila mišljenje ULUPUH-a, 
dakle tražila je mišljenje pojedinih udruga, ali nikada do nas nije stigao dopis u kojem se traži 
mišljenje Tekstilno-tehnološkog fakulteta kao sastavnice Sveučilišta. Upravo s tog stanovišta 
dekanica Fakulteta je zatražila sastanak s dekanicom Akademije dramskih umjetnosti. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ani Sutlović koja pojašnjava što za naše studente 
znači činjenica da imaju priliku ili obavezu slušati kolegije na Dramskoj akademiji. Ističe da je 
bila u nebrojenim povjerenstvima za diplomske radove na smjeru kostimografije, te se tamo 
lijepo vidi da naši studenti svoje diplomske radove realiziraju u suradnji sa studentima 
Dramske akademije, te da ta sinergija treba biti usmjerena da jedni s drugima surađujemo, a 
ne da smo jedni drugima smetnja, jer ono što mi znamo, Akademija nema i obrnuto. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Katarini Nini Simončič koja se nadovezuje na 
izlaganje izv.prof.dr.sc. Ane Sutlović, koju podržava ističući da je i ona ukazivala na tu 
suradnju, a ne da anuliramo sve ono što smo gradili zadnjih godina.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja napominje, da nije istina da je 
Fakultetsko vijeće izglasalo da prof.art. Nina Režek Wilson ne ostane u radnom odnosu na 
našem Fakultetu, već je zahtjev za produljenjem radnog odnosa prekasno podnijet.  
Nadalje napominje, da niti jedna uprava bez suradnje i Zavoda i djelatnika ne može ići korak 
naprijed, te da joj je žao što realizacija programa u umjetničkom području nije uspjela. Isto 
tako, napominje, da je razgovarala sa svim djelatnicima Zavoda da se zaposle naši studenti 



 

koji su završili studij kostimografije, međutim to nije realizirano. To su činjenice koje govore da 
mi nemamo stručni kadar za izbor u kostimografiji.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Branki Vojnović koja podržava ono što su iznijeli 
prof.dr.sc. Žarko Paić i izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič do jedne određene granice. 
Prof.dr.sc. Vojnović se osvrće na izlaganje doc.art. Helene Schultheis Edgeler govoreći da je 
osobno bila kod dekanice Akademije dramskih umjetnosti u tom razdoblju, zajedno sa prof. 
art. Andreom Pavetić i pri tome pojašnjava da naši studenti sa studentima Akademije dramskih 
umjetnosti idu zajedno na tzv. Produkcije, te kada polažu određene ispite iz glume, naši 
studenti njima biraju kostimografiju. Naprijed navedena suradnja između studenata dviju 
sastavnica ne može se i ne smije održavati stihijski, a način te suradnje bi trebao biti 
dogovoren, protokoliran i te je bivša dekanica prof.dr.sc. Sandra Bischof na tom tragu i 
potpisala Ugovor o suradnji između naših institucija.  
Dekanica Fakulteta se nadovezuje na raspravu i kao primjer navodi da se ona nikada ne bi 
usudila u akademskoj zajednici niti prema mlađem kadru izgovoriti da je argument da se 
nekim uvaženim profesorima ne produži radni odnos ili da nekome ne dopustimo da ide u više 
zvanje činjenica da se nešto nije predalo na vrijeme.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu koji smatra da kostimografija nije 
samo dizajn, te da mi ne smijemo dozvoliti da kostimografija ode s našeg Fakulteta, to je naš 
minuli rad, to je naše intelektualno vlasništvo, to su naši poštovani kolege koji su uložili svoj 
život u to, dakle, mi nikako ne bi smjeli dozvoliti Akademiji dramskih umjetnosti da uzme taj 
studij, trebamo postaviti veto na takvu akciju. Kostimografiju treba zadržati zašto što smo ju mi 
pokrenuli, zato što postoji, zato što imamo ljude koji to mogu izvoditi, i možemo dopuniti taj 
kadar. Kostimografija je u početku dizajn, ali iza toga ide konstrukcija, pa zatim modeliranje, a 
takvog kadra nemaju na Akademiji dramskih umjetnosti, zatim je tu tekstil, krojenje, šivanje, 
dorada. Nama trebaju suradnici koji imaju srednju školu, koji su dobri šivači, koji trebaju dobro 
šivati, te na taj način možebitno pomoći studentima kroz diplomske radove, kao i na vježbama, 
ali i u realizaciji kostima. Ne treba zaboraviti da mi imamo CAD-Cam sustave za dizajn, da 
imamo skener 3D, da razne dive mogu doći uzeti mjere, a mi možemo napraviti te krojeve za 
njih. Nadalje, napominje da imamo dva agregata koja mogu raditi male serije i unikate, 
odnosno imamo sve što ovoj kući treba i ne bi smjeli nikako dozvoliti da nemamo 
kostimografiju. Kroz to ćemo jačati poziciju Fakulteta. U svom obraćanju uvaženi profesor 
ističe da ovom prilikom ne bi želio plašiti svoje kolege, no činjenica je da jačaju pojedine grupe 
koje se zalažu za osnivanje više različitih Sveučilišta na ruševinama ovog velikog Sveučilišta. 
Dekanica Fakulteta će uputiti dopis sa svim ovim argumentima koji su danas iznijeti na 
Fakultetskom vijeću predsjedniku Vijeća umjetničkog područja prof.dr.art Enesu Midžiću, 
dekanici Akademije dramskih umjetnosti izv.prof.art. Franki Gamulin Perković i Rektoru 
Sveučilišta prof.dr.sc. Damiru Borasu, odnosno to će biti pisani argument da se o tome 
raspravljalo i da Fakultetsko vijeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta kao stručno tijelo, ima 
ovakav stav. 
Fakultetsko vijeće podržava stav dekanice Fakulteta i stav članova Fakultetskog vijeća koji su 
svojim izlaganjem doprinijeli ovoj raspravi. 
Dekanica Fakulteta, informira Fakultetsko vijeće da se Povjerenstvo za nastavne planove i 
programe već dva puta sastalo. Bili su to sastanci, nakon duge stanke, te je jedini način da se 
sada uvede tzv. „brutalni menadžment“, a to znači vrlo intenzivan rad članova Povjerenstva na 
novim nastavnim programima i planovima. Povjerenstvo počinje raditi po radnim skupinama 
na tjednoj bazi uz koordinaciju svih prodekanica, a cijeli taj rad jako dobro vodi naša uvažena 
profesorica Vesna Marija Potočić Matković, te će ona i dalje nadgledati i koordinirati rad 
Povjerenstva. Radne skupine će se sastajati barem jednom mjesečno, ali i na tjednoj bazi, 
kako bi dobili doista kvalitetne nastavne planove i programe. 
Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o organiziranju javnih tribina. Jedna od tribina 
je bila nedavno, tribina gosp. Bakića predsjednika Uprave Varteksa, te se zahvaljuje svima koji 
su istoj prisustvovali. Ujedno poziva članove Fakultetskog vijeća da i u buduće u što većem 
broju budu nazočni na ovakvim tribinama koje su od velikoj značaja za našu instituciju. Na 
temelju svih tih kontakata, s gosp. Bakićem potpisan je sporazum s jednom širokom 
platformom suradnje, te je isto objavljeno i u medijima. Na našoj web stranici je također 
objava, te se detaljno može pročitati. Poziva sve koji vide interes i mogućnost da surađuju sa 
tvrtkom Varteks da se jave kako bi se uz pojedine ugovore uobličile te suradnje.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja nadopunjuje Dekanicu vezano za 
održane tribine, informirajući Fakultetsko vijeće o održanoj tribini  „ESI FONDOVI I 



 

PROGRAMI UNIJE – Mogućnosti za visoko obrazovanje“ na kojoj su izlaganja održali Franjo 
Benjak, mag.oec. (Voditelj Ureda za projekte TTF-a) i Vesna Kotarski, dipl. oec. (Voditeljica 
Ureda za EU projekte, Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u 
Zagrebu). Nadalje, napominje da su se i prije održavale tribine, te ističe neke koje su bile u 
vrijeme dok je ona bila prodekanica. Isto tako ističe i Tribine koje su ranije bile održane, a to 
su: Financiranje inovativnog istraživanja i razvoja kroz programe EUREKA, Eurostars i PoC za 
znanstvenike i istraživače, 11. srpnja 2013., Ana Tomašek, dipl. oec., BICRO; Kako uspješno 
prijaviti projekt u BICRO programe, 9. svibnja 2014,. mr.sc. Svjetlana Bušić, Vedran Đidara, 
dipl.oec. i Prilike za znanstvenike i istraživače u 2015. - financiranje inovativnih projekata s 
komercijalnim potencijalom: Program provjere inovativnog koncepta – PoC, Program podrške 
Uredima za transfer tehnologije – UTT, Program, 9. lipnja 2015., mr.sc. Svjetlana Bušić 
(HAMAG- BICRO), Barbara Kolarić, univ.spec.pol.(Sveučilište u Zagrebu). 
Dekanica Fakulteta je mišljenja da je Franjo Benjak, dipl.oec. kao voditelj Ureda za projekte 
već ranije trebao održavati tribine, te da on komunicira s projektnim uredima izvana, ističući da 
te tribine treba jako promovirati, što ona i sama uvijek čini. Nadalje, napominje da kolega 
Benjak postaje otvoren za suradnju sa svima, svim članovima Fakultetskog vijeća, svim 
nastavnicima, te poziva svakog nastavnika koji želi napisati projektnu prijavu da kontaktira 
kolegu Benjaka koji će dati potrebne informacije. Na ovaj način, dekanica Fakulteta, apelira da 
što više ljudi podastre projektne prijave, da predlože europske projekte, a ne samo HRZZ 
projekte. Dekanica Fakulteta smatra da kolega Benjak nije bio dovoljno artikuliran, prezentiran 
i promoviran na našem Fakultetu. Obzirom na opis njegovog radnog mjesta, Ured za projekte 
kroz suradnju s Povjerenstvom za projekte kojeg vodi kolegica izv.prof.dr.dr.sc. Rezić, postaje 
potpuno otvoren i bez ustručavanja  mu se može obratiti za bilo kakvu pomoć.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja ističe da se kolegi Benjaku uvijek 
slobodno moglo obratiti i da je pomagao koliko je god mogao. Nadalje, postavlja pitanje koja 
suradnja nije na dobrobit našeg Fakulteta.  
Dekanica Fakulteta smatra da prof.dr.sc. Tanja Pušić  dobro ne razumije o čemu je ona 
govorila, te ne želi replicirati. 
 
 
 
 
Obavijesti prodekanica 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
doc.dr.sc. Ivani Schwarz koja informira Fakultetsko vijeće o održavanju Međunarodne 
znanstvene konferencije koje je TTF su-organizator TEXTEH 9 - International Conference 
TEXTEH,  koja će se održati 24. i 25. listopada 2019., u Bukureštu, u Rumunjskoj. 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu pripala je čast biti su-organizator 
međunarodne konferencije International Conference TEXTEH 9, koja se održava svake dvije 
godine u organizaciji INCDTP - National Research and Development Institute for Textile and 
Leather. 
Prodekanica moli sve zainteresirane da joj se jave putem maila, a radi eventualne mogućnosti 
ostvarivanja popusta na iznos cijene kotizacije za 30%. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za poslovanje doc.dr.sc. Slavici Bogović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće da je inventura dobro provedena. Nadalje, obavještava da je 
poslana obavijest za nabavu za nastavu, dakle, materijal koji treba za odvijanje nastave. Iz tih 
sredstava za nastavu ne mogu se nabavljati računala niti servisirati oprema. Vezano za 
problem servisiranja opreme i uređaja je u stvari problem za koji se pokušava naći rješenje, 
prikazom na projekcijskom platnu ukazuje na stavke vezane za isto. Moli, ako postoji problem 
vezan uz servisiranje uređaja, da joj se uputi zahtjev kako bi se pronašlo rješenje. Prioritet 
imaju projekti, odnosno sredstva koja su dobivena od različitih projekata kako ne bi došli u 
situaciju da ta ista sredstva trebamo vraćati. Nadalje, vezano za terensku nastavu koja je 
planirana za ovaj semestar informira da su neki Zavodi stavili u plan taj dio dok su neki 
naknadno zatražili financiranje. Nadalje, obavještava da će se potpisati ugovori vezani za 
nabavku kemikalija i laboratorijskog pribora. Također, upoznaje nazočne da se ukoliko naše 
potpore prelaze 20.000,00 kn može ugovoriti s dobavljačima nabavka istih. 



 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović koja pita što je kada se radi o hitnoj 
intervenciji na nastavi, na što prodekanica za poslovanje pojašnjava da će se pronaći rješenje 
i za takve intervencije.  
Dekanica Fakulteta moli prof.dr.sc. Editu Vujasinović za pomoć kod ovakvih situacija obzirom 
da je bila prodekanica za poslovanje, pa sigurno zna način na koji se to rješavalo. 
Prof.dr.sc. Edita Vujasinović pojašnjava kako treba formirati grupe, kako se ne bi premašio 
dozvoljeni iznos. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja podržava izlaganje prof.dr.sc. 
Edite Vujasinović te napominje da do sada nije bilo velikih stavaka za servisiranje. Nadalje, 
napominje da imamo tri osobe s certifikatom javne nabave kao i osobu koju nam vodi javnu 
nabavu izvan institucije koja će vrlo rado pomoći. 
Prodekanica za poslovanje napominje da joj je potrebna potpuna informacija koji od uređaja bi 
trebalo servisirati. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava da imamo tri osobe sa certifikatom javne nabave, međutim da 
je preporuka Ministarstva financija da šefovi računovodstva ne provode ništa iz segmenta 
javne nabave. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja kao jedna od 
nastavnika koja u okviru kolegija izvodi i terensku nastavu apelira, da se za izvođenje terenske 
nastave pronađu sredstva izvan sredstava za nastavu.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće vezano za verifikaciju odnosno vjerodostojnost  diploma koje 
smo izdali prethodnih godina. Vezano uz najnovije naputke naše ministrice, tijekom ove 
godine proveli smo i utvrdili vjerodostojnost 62 diplome i pri tome su sve valjane. Prethodnih 
godina također su dobiveni isti upiti, te se ranije verificiralo oko desetak diploma. Nadalje, 
obzirom da su naši potencijalni studenti - maturanti zaključno s 15. veljače 2019.g. prijavili 
ispite državne mature i pri tome odabrali studijske programe, te do 15. srpnja 2019. imaju 
mogućnost izbora i potvrde studijskih programa vezano uz rang listu. Prodekanica za nastavu 
obavještava o prijavama studenata kao i o upisima u ljetni semestar. Isto tako, obavještava da 
su riješene sve studentske zamolbe kojih je bilo 48 i svi ti studenti su upisani.  
Prodekanica za nastavu obavještava da se od 6. do 12. svibnja 2019.g. održava 
Tehnologijada. Nadalje, obavještava da će se Dani otvorenih vrata održavati 8. travnja 2019. u 
Varaždinu, a 4. travnja 2019. u Zagrebu, te da je 27. veljače 2019.g. na stranicama 
Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen popis dobitnika državne stipendije u STEM 
području za tekuću akademsku godinu, od kojih se 50% dodjeljuje za područje tehničkih 
znanosti. Između dobitnika su i naši studenti.  
Nadalje, informira o izborima za Studentski zbor Tekstilno-tehnološkog fakulteta koji će se 
održati 26. i 27. ožujka 2019.g., upučujući da se svi popratni dokumenti nalaze na Oglasnoj 
ploči i na našoj mrežnoj stranici.  
Prodekanica za nastavu obavještava da se rade izmjene i dopune pojedinih Pravilnika vezanih 
uz nastavu. Vezano za problematiku izbornih kolegija, koja nije od jučer, najavljuje da će se i 
po tom pitanju učiniti značajni koraci u smislu poboljšanja. 
Dekanica Fakulteta obavještava da su za sada za Tehnologijadu prijavljena samo dva rada, te 
moli nastavnike da se uključe u isto, obzirom da smo ove godine mi domaćini, te bi trebali 
imati više radova. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Editi Vujasinović, vezano za upis studenata, 
obavještava da je nedavno predala zamolbu da se ne upisuju studenti izvan broja koji je 
preporučen, no čak i nakon njenog reagiranja u pismenom obliku, i dalje na izborne kolegije 
dobiva studente. Lijepo moli, u cilju omogućavanja održavanja kvalitetne nastave, i uopće 
počinjanja s nastavom, da se to nekako zaustavi. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački i umjetnički rad 
izv.prof.dr.dr.sc. Ivi Rezić koja ponajprije moli predstavnike studenata da prenesu svojim 
kolegama da je otvoren natječaj za Rektorovu nagradu. Obavijesti se nalaze i na našoj 
Oglasnoj ploči i na našem web-u, a ono što je zaista važno za prijavu za Rektorovu nagradu je 
da se do 3. svibnja 2019. moraju registrirati na mrežnim stranicama Sveučilišta, a da se do 10. 
svibnja 2019.g. u našu Pisarnicu trebaju predati radovi.  
Isto tako, obavještava da je Hrvatska zaklada za znanost otvorila nove Natječaje za 
istraživačke i uspostavne projekte, te se do 20. travnja 2019.g. prihvaćaju obrasci za prijavu 



 

projekta, a do 25. travnja 2019.g. se trebaju predati potpisani obrasci s ostalom 
dokumentacijom. 
Prodekanica za znanstveno-istraživački i umjetnički rad se zahvaljuje svim profesorima i 
nastavnicima koji su razgovarali sa studentima te im savjetovali da dođu poslušati gosp. 
Bakića. 
Biti će još takvih tribina, te je zamolila gosp. Benjaka za male radionice vezano za bilaterale, 
za neke europske projekte kako bi se svi mladi docenti kao i izvanredni profesori potakli da 
napišu barem jedan bilateralni projekt više. 
Nadalje, obavještava o održavanju dviju novih tribina i to: 

- Tribina „Industrija 4.0“ koju će održati prof.dr.sc. Gojko Nikolić na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, u četvrtak, 28. ožujka 2019. godine, u 14 sati, u 
predavaonici B-316 („Kotka“) 

- 25. travnja 2019. dekan FKIT-a će održati jednu prezentaciju o poduzetništvu u razvoju 
speen off-ova, te poziva sve zainteresirane, posebno ako imaju ideje i pitanja, da 
svakako dođu na prezentaciju.  

Prodekanica za znanstveno-istraživački i umjetnički rad vezano uz pripreme za akreditaciju, 
obavještava da su pregledane Tablice koju od nas traži AZVO, te je prikazom na 
projekcijskom platnu vidljivo da broj radova pada. Preporuka prošle reakreditacije je bila da 
visoko učilište obzirom na broj zaposlenika i postojeće resurse ima prostor za povećanje broja 
recenziranih radova, a Odgovor je TTF-a bio:da se slažemo. Vezano uz mjere koje treba 
poduzeti informira da bi trebalo održavati radionice u sklopu projekta „Internacionalizacija 
doktorskog studija” – pomoć doktorandima u pripremi radova. 
 
 
 
 

Ad 3 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstavnici studenata koja moli pojašnjenje za polaganje 
razlikovnih ispita. 
Prodekanica za nastavu pojašnjava da će uskoro biti dostavljen odgovor. 

 

Ad 4 
Pokretanje postupka za produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Željka Šomođija, 

redovitog profesora u trajnom zvanju za ak.god. 2019./2020. i 2020./2021.  

i 

Ad 4.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za podnošenje Izvješća o ispunjavanju 

kriterija izvrsnost za produljenje Ugovora o radu prof.dr.sc. Željka Šomođija, 
redovitog profesora u trajnom zvanju za ak.god. 2019./2020. i 2020./2021. 

 

Pokreće se postupak za produljenje ugovora o radu prof.dr.sc. Željku Šomođiju za ak.god. 
2019./2020. i 2020./2021. 

 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje stručnog mišljenja o ispunjavanju kriterija 
znanstvene i nastavne izvrsnosti za produljenje Ugovora o radu za prof.dr.sc. Željka Šomođija, 
redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja tehničkih znanosti, na Zavodu 
za temeljne prirodne i tehničke znanosti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
u sastavu: prof.dr.sc. Budimir Mijović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  - 
predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Alka Mihelić-Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet – članica Povjerenstva i  prof.dr.sc. Zdenko Tonković, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet strojarstva i brodogradnje – član Povjerenstva. 
 



 

 

Ad 5 
Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto u znanstveno-nastavnom 
zvanju docent, u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, na 
Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u 

punom radnom vremenu 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju 
docenta u znanstvenom području društvene znanosti, znanstveno polje sociologija, na 
Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog fakulteta, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu. 

 

 

Ad 5.1. 
Prijedlog člana/predsjednika Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području društvene znanosti, 
znanstveno polje sociologija, na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenom 

U ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, predlaže se prof.dr.sc. 
Žarko Paić. 

 

 

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

nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, umjetničkom polju dizajn, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu 

 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u umjetničko-nastavnom zvanju 
docent, u umjetničkom području, umjetničkom polju dizajn, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu. 

 
 
 

Ad 6.1. 
Prijedlog člana Stručnog povjerenstva u ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u umjetničko-

nastavnom zvanju docent, u umjetničkom području, umjetničkom polju dizajn, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu 

U ime Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za davanje mišljenja o 
ispunjavanju uvjeta za izbor u umjetničko-nastavno zvanje docent, predlaže se izv.prof.art. 
Paulina Jazvić. 

 

 

Ad 7 



 

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 određeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 7.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog izvršitelja 

(m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom području: 
Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, na određeno vrijeme, u punom 

radnom vremenu 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor u suradničko zvanje asistent u sastavu: prof.dr.sc. 
Antoneta Tomljenović, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica 
Povjerenstva; prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
- član Povjerenstva i izv.prof.dr.sc. Igor Zjakić, Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet - član 
Povjerenstva. 

 
 
 

Ad 8 
Izvješće Stručnog povjerenstva o prijedlogu za produljenje radnog odnosa za akademsku 
godinu 2019./2020. za prof.dr.sc. Gorana Hudeca, redovitog profesora u trajnom zvanju 

 
Prof.dr.sc. Goranu Hudecu, redovitom profesoru u trajnom zvanju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta,  produljuje se radni odnos do 30. 09. 2020. godine. 

 
 
 
 

Ad 9 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na 
HRZZ-UIP projekt), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, 
u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“ financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, 

UIP-2017-05-8780 Bolničke zaštitne tekstilije 
 

Ivana Čorak, mag.ing. tekstilne tehnologije i inženjerstva  izabire se na radno mjesto I. 
vrste  u suradničko zvanje asistent  (doktorand na HRZZ-UIP projekt), na određeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom u trajanju od 4 godine, u okviru „Uspostavnog istraživačkog projekta“ 
financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, UIP-2017-05-8780 „Bolničke zaštitne tekstilije“. 
 

 
 
 

Ad 10 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 
jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent (doktorand na 



 

HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u okviru Istraživačkog 
projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, IP-2018-01-6363 Razvoj i toplinska 

svojstva inteligentne odjeće voditelja prof.dr.sc. Dubravka Rogalea 
 

Daniel Časar Veličan, mag.ing.techn.text.  izabire se na radno mjesto I. vrste  u suradničko 
zvanje asistent  (doktorand na HRZZ-IP projektu), na određeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom u okviru Istraživačkog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, IP-
2018-01-6363 „Razvoj i toplinska svojstva inteligentne odjeće“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ad 11 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta u postupku izbora 

jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent , znanstveno 
područje Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na određeno vrijeme, u punom 

radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) 
 

Maja Katarina Tomić, dipl.ing.mat  izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje 
asistent, znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) 
 

 
 
 

Ad 12 
Stavljanje van snage Odluke o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskom, 
diplomskom i stručnim studijima na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 

Klasa: 602-04/18-053/01, URBROJ: 251-68/06-3-18-20 od 16. srpnja 2018.g. 
 
Stavlja se van snage Odluka o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskom, 
diplomskom i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
(Klasa: 602-04/18-053/01, Urbroj: 251-68-06/3-18-20) od 16. srpnja 2018. godine. 

 
 
 
 

Ad 13 
Donošenje Odluke o preduvjetima za upis pojedinih kolegija na preddiplomskom, 

diplomskom i stručnom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu u 
ak.god. 2018./2019. 

 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na preddiplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo. 
 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na diplomskom sveučilišnom studiju Tekstilni i modni dizajn. 



 

 
Prihvaćaju se preduvjeti za upis predmeta i polaganje ispita u više semestre u akademskoj 
godini 2018./2019. na stručnom studiju Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija. 
 
 
 
 

Ad 14 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju predstojnika Centra za razvoj i transfer tekstilnih i 
odjevnih tehnologija i modni dizajn Klasa: 602-04/12-01/142, Urbroj: 251-68-06/14-12-30 od 

29. listopada 2012. godine 
 
Stavlja se van snage Odluka o imenovanju predstojnika Centra za razvoj i transfer tekstilnih i 
odjevnih tehnologija i modni dizajn Klasa: 602-04/12-01/142, Urbroj: 251-68-06/14-12-30 od 
29. listopada 2012. godine. 
 
 
 

Ad 14.1. 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća Centra za razvoj i transfer tekstilnih 

i odjevnih tehnologija i modni dizajn broj: 02-410/10-gbk od 25. veljače 2010. godine 
 
Stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova Vijeća Centra za razvoj i transfer tekstilnih 
i odjevnih tehnologija i modni dizajn broj: 02-410/10-gbk od 25. veljače 2010.g. 
 

 
 

Ad 14.2. 
Imenovanje voditelja i članova Vijeća Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija 

i modni dizajn na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu  
 

Za predstojnika Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn (CTD) 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuje se izv.prof.dr.sc. Ivan Novak. 
 
Za članove Vijeća Centra za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn 
(CTD) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuju se: 
 
 1.   Prof.dr.sc. Tanja Pušić 

2.   Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak 
3.   Izv.prof.art. Koraljka Kovač Dugandžić 
4.   Doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc 
5.   Doc.dr.sc. Dragana Kopitar 
6.   Dr.sc. Bosiljka Šaravanja 
 

 
 

Ad 15 
Izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović – davanje Suglasnosti za odlazak na Lund University 

(Švedska) u svrhu akademske mobilnosti, u vremenu od 25. do 29. ožujka 2019. godine 
 

 
Izv.prof.dr.sc. Anici Hursa Šajatović daje se suglasnost za odlazak na Lund University 
(Švedska) u svrhu akademske mobilnosti, u vremenu od 25. do 29. ožujka 2019. godine. 
 
 

 
Ad 16 



 

Martina Bobovčan Marcelić, dipl.inž. – davanje Suglasnosti za odlazak na Univerze v 
Mariboru, Fakulteta za strojništvo u sklopu CEEPUS programa, u vremenu od 1. do 30. travnja 

2019. godine 
 

Martini Bobovčan Marcelić, dipl.inž.  daje se suglasnost za odlazak na Univerze v Mariboru, 
Fakulteta za strojništvo u sklopu CEEPUS programa, u vremenu od 1. do 30. travnja 2019. 
godine. 
 

 
Ad 17 

Odluka o ustrojavanju radnog mjesta stručnog suradnika I. vrste / Tajnik/ica ureda Dekana 
 
Na prijedlog prof.dr.sc. Sandre Bischof pristupa se tajnom glasovanju. 
 
Imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Mario Cetina, doc.dr.sc. Ksenija 
Doležal i doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc. 
Nakon provedenog glasovanja Dekanica Fakulteta čita Zapisnik Izbornog povjerenstva o 
provedenom glasovanju, kako slijedi: 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da pravo glasa za donošenje Odluke o ustrojavanju radnog 
mjesta stručnog suradnika I. vrste / Tajnik/ica ureda Dekana ima 71 članova Fakultetskog 
vijeća. 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je na sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 44 članova od 
ukupno 71 članova Fakultetskog vijeća.  
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je priloženo 71 glasačkih listića ovjerenih pečatom 
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 44 članova Fakultetskog vijeća.  
Ukupno je glasalo 44 od ukupno 71 članova Fakultetskog vijeća.  
Izborno povjerenstvo utvrđuje da nije bilo nepravilnosti u tijeku glasanja. 

Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja i otvaranja Glasačkih kutija Fakultetsko vijeće 
s 31 glasa ZA, 13 glasova PROTIV i 0 NEVAŽEĆIH glasova donosi 
 
 

O D L U K U 

 

I 

 

U Pravilniku o ustroju radnih mjesta Broj: 02-215/1-02 od 21. veljače 2002. godine u glavi VI. 

TAJNIŠTVO FAKULTETA pod točkom VI/II ustrojava se radno mjesto  

- STRUČNI SURADNIK I VRSTE / TAJNIK UREDA DEKANA. 

       

II 

 

Stručni suradnik i vrste – interni naziv Tajnik Ureda Dekana. 

 

2.1. Poslovi:  

- obavlja stručne i administrativne poslove za dekana, prodekane i tajnika 

Fakulteta/rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi, 

- samostalno i stručno obavlja i odgovara za administrativne poslove u Uredu dekana  i 

Tajništvu fakulteta, 

- prikuplja materijale za poslovne sastanke po nalogu dekana, prodekana i tajnika 

Fakulteta/rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi, 

- obavlja praćenje primljene i odaslane pošte ureda dekana i tajništva Fakulteta, 



 

- prima i raspoređuje poštu za dekana, prodekane i tajnika Fakulteta/rukovoditelja odsjeka 

u središnjoj službi, 

- prijepis službenih dopisa za dekana Fakulteta, prodekane i tajnika 

Fakulteta/rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi, po nalogu, 

- prima zahtjeve za sastanke Ureda dekana, kontaktira sa strankama i po potrebi ih 

upućuje odgovarajućim uredima i/ili službama Fakulteta, 

- zaprima sve ponude za nabavku opreme, sitnog inventara, potrošnog materijala, piše 

narudžbe na temelju prethodnog odobrenja dekana, prodekana, voditelja znanstvenih 

projekata, rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi i predaje ih računovodstvu na 

realizaciju, 

- obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog 

razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), 

dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani, 

- daje razne usmene i telefonske informacije zainteresiranim strankama, 

- sudjeluje u izradi normativnih akata Fakulteta, prednacrta ugovora i drugih sličnih akata, 

- provodi postupke pripreme i provedbe javne i jednostavne nabave, 

- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu dekana i tajnika 

Fakulteta/rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi, 

- za svoj rad odgovoran je dekanu i tajniku Fakulteta/rukovoditelju odsjeka u središnjoj 

službi. 

 

Uvjeti:  

- VSS, Pravni Fakultet / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 

- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 

- znanje rada na osobnom računalu, 

- poznavanje engleskog jezika. 

 

Izvršitelji: 1 (jedan) 

 

 

III 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta od 21. veljače 2002. godine. 

 
 
 
 

Ad 18 
Odluka o ustrojavanju radnog mjesta stručnog suradnika I. vrste / Voditelj/ica kadrovske 

službe 
 
Na prijedlog prof.dr.sc. Sandre Bischof pristupa se tajnom glasovanju po ovoj točki Dnevnog 
reda. 
Imenuje se Izbornog povjerenstva u sastavu: prof.dr.sc. Mario Cetina, doc.dr.sc. Ksenija 
Doležal i doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc.  
Nakon provedenog glasovanja Dekanica Fakulteta čita Zapisnik Izbornog povjerenstva o 
provedenom glasovanju, kako slijedi: 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da pravo glasa za donošenje Odluka o ustrojavanju radnog 
mjesta stručnog suradnika I. vrste / Voditelj/ica kadrovske službe ima 71 članova 
Fakultetskog vijeća. 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je na sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 44 članova od 
ukupno 71 članova Fakultetskog vijeća.  



 

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je priloženo 71 glasačkih listića ovjerenih pečatom 
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 44 članova Fakultetskog vijeća.  
Ukupno je glasalo 44 od ukupno 71 članova Fakultetskog vijeća.  
Izborno povjerenstvo utvrđuje da nije bilo nepravilnosti u tijeku glasanja. 
Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja i otvaranja Glasačkih kutija Fakultetsko vijeće 
s 36 glasa ZA, 8 glasova PROTIV i 0 NEVAŽEĆIH glasova donosi 
 
 

O D L U K U 

 

I 

U Pravilniku o ustroju radnih mjesta Broj: 02-215/1-02 od 21. veljače 2002. godine u glavi VI. 

TAJNIŠTVO FAKULTETA pod točkom VI/II ustrojava se radno mjesto  

- STRUČNI SURADNIK I VRSTE / VODITELJ KADROVSKE SLUŽBE. 

       

II 

 

Stručni suradnik i vrste – interni naziv Voditelj kadrovske službe. 

 

2.1. Poslovi:  

- prati i primjenjuje propise iz područja radnih odnosa, zdravstvenog i mirovinskog 

osiguranja, socijalnog prava,  

- vodi cjelokupnu evidenciju i dokumentaciju iz područja radnih odnosa tj. matične knjige i 

ostale kadrovske evidencije nastavnog, nenastavnog osoblja, asistenata i 

postdoktoranada, 

- obavlja sve administrativne poslove vezane uz status zaposlenika, od zapošljavanja do 

prestanka rada, njegovih prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i dr., 

- surađuje s ostalim službama unutar i izvan Fakulteta, 

- brine se oko provedbe reizbornosti zaposlenika biranih u znanstveno-nastavna i 

suradnička zvanja, 

- podnosi izvješća Ministarstvu znanosti i obrazovanja o promjenama podataka za 

obračun plaća, 

- izrađuje statistička izvješća u svezi radnog odnosa i znanstveno-nastavne djelatnosti 

Fakulteta, 

- usklađuje rad s ostalim službama Fakulteta, a posebno s Financijskom službom vezano 

za ostvarivanje prava iz radnog odnosa,  

- vodi evidenciju prisutnosti na radu, 

- oglašava potrebu za zaposlenicima putem javnog natječaja, 

- prikuplja ponude prijavljenih na natječaje za zasnivanje radnog odnosa te iste dostavlja s 

popratnom dokumentacijom nadležnom povjerenstvu, 

- odgovoran je za cjelokupnu evidenciju i dokumentaciju vezano za izbore i raspisivanje 

javnog natječaja, prikupljanje ponuda s pratećom dokumentacijom, distribuiranje 

navedene dokumentacije odgovornim povjerenstvima, matičnim povjerenstvima, vijeću 

odgovarajućeg znanstvenog područja, a po dobivanju mišljenja i odluka o izboru 

dostavlja Zavodima Fakulteta i Studijskoj jedinici Varaždin, reizbora nastavnika u 

suradnička, nastavna i znanstveno-nastavna zvanja, 

- radi s podacima o zaposlenicima u ISVU programu, 

- obavlja i druge poslove po nalogu dekana i rukovoditelja odsjeka u središnjoj službi,  

- za svoj rad odgovoran je dekanu i tajniku Fakulteta/ rukovoditelju odsjeka u središnjoj 

službi. 



 

 

Uvjeti:  

- VSS, Pravni Fakultet / završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, 

- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, 

- znanje rada na osobnom računalu, 

- poznavanje engleskog jezika. 

 

Izvršitelji: 1 (jedan). 

 

III 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Pravilnika o ustroju radnih 

mjesta od 21. veljače 2002. godine. 

 
 
 

Ad 19 
2. Izmjena i 1. Dopuna Plana nabave za 2019. godinu 

 
Prihvaća se 2. izmjena i 1. dopuna Plana nabave za 2019. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 

 
Ad 20 

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta 

 
Prihvaća se Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 
 

Ad 21 
Procedura stvaranja ugovornih obveza 

 
Prihvaća se Procedura stvaranja ugovornih obveza s pripadajućim prilozima na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu. 
 
 
 
 

Ad 22 
3. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2019./2020. 

 
Utvrđuju se i prihvaćaju 3. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2018./2019. 

 
 
 
 

Ad 23 
Dopuna tematskih područja za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija i 

diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
 



 

Prihvaćaju se Dopune tematskih područja za izradu završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 
 
 
 
 
 

Ad 24 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 

i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 
 
 
 
 
 
 

Ad 25 
Obavijesti 

 

25.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 
Na poseban upit izv.prof.dr.sc. Anite Tarbuk vezano za dobivanje pismenog naputka o 
proceduri vezanoj za naloge za službena putovanja, Dekanica Fakulteta pojašnjava da će 
Prodekanica za poslovanje doc.dr.sc. Slavica Bogović napisati interni protokol obzirom da je 
uočeno niz nepravilnosti u ispunjavanju putnih naloga. 
 
 
25.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
25.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
25.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 

 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 

 
Ad 26 
Razno 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Ružici Brunšek koja obavještava Fakultetsko vijeće o 
održavanju Dana otvorenih vrata. U Zagrebu će se Dani otvorenih vrata održati 3. travnja 
2019. u 12 sati, a u Varaždinu 8. travnja 2019. godine. Nadalje, obavještava nazočne da će se 
Tehnologijada održati u vremenskom razdoblju od 06. svibnja 2019. godine do 12. svibnja 



 

2019. godine u Makarskoj, te moli prijave za znanstvene radove obzirom da smo mi 
organizatori. 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstojniku Studijske jedinice Varaždin Josipu Petricu, dipl.ing. 
koji moli za ispomoć u ljudskim resursima i organizaciji vezano za Dane otvorenih vrata u 
Varaždinu. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Martinii Iri Glogar koja  poziva na otvorenje izložbe 
ZAGREB FULL COLOR 19. To je Međunarodna izložba u tehnici digitalnih otisaka na 
ceradnom platnu, a održat će se u utorak 19. ožujka 2019. godine s otvorenjem u 17:00 sati, 
ispred Tehničkog muzeja Nikola Tesla Savska cesta 18, Zagreb. Izložba se održava povodom 
Međunarodnog dana boja 2019. 
Isto tako, izv.prof.dr.sc. poziva na otvorenje skupne izložbe Uhvaćene refleksije u utorak, 19. 
ožujka 2019. godine u 19:00 sati u Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi, Trg Republike Hrvatske 
11, Zagreb. Ova izložba dio je programa u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana boja (21. 
ožujka), kojeg već tradicionalno, organizira Hrvatska udruga za boje u suradnji sa Sveučilištem 
u Zagrebu Tekstilno - tehnološkim fakultetom, Grafičkim fakultetom i Arhitektonskim 
fakultetom. 
Nadalje, izv.prof.dr.sc. poziva i na Obilježavanje Međunarodnog dana boja - MDB 2019. 
Hrvatska udruga za boje, HUBO (Croatian Colour Society, CroCoS) ove će godine u 
suorganizaciji sa Sveučilištem u Zagrebu Tekstilno-tehnološkim fakultetom, Grafičkim 
fakultetom i Arhitektonskim fakultetom, obilježiti po šesti puta Međunarodni dan boja MDB 
2019 (International Colour Day), koji se tradicionalno obilježava na prvi dan proljeća, 21. 
ožujka 2019. s početkom u 8:30 sati. 
Prigodni cjelodnevni program, pod nazivom „Boja i materijali“, održat će se u Tehničkom 
muzeju Nikola Tesla, Savska c. 18, Zagreb. Program obuhvaća znanstveno - stručni simpozij, 
izložbu tematski posvećenu boji te radionice za djecu i odrasle.  
 
     
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 14 sati i 25 minuta. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


