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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/19-11/09 
URBROJ: 251-68-02-02/1-19-2a 
Zagreb, 17. travnja 2019. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 26. travnja 2019. godine, u predavaonici 
B-316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s 
početkom u 10:00 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 44   
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. Naknadno su se radu sjednice priključila još četiri člana Fakultetskog vijeća, ispričavši 
se za nedolazak na vrijeme, pa je Fakultetsko vijeće otpočelo s radom s 49 nazočna člana. 
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću da se s predloženog dnevnog reda za 
današnju sjednicu Fakultetskog vijeća skine točka 5. „Zapisnik 7. redovite sjednice 
Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine“ iz razloga što isti nije na vrijeme pripremljen pa 
zbog te činjenice nije niti mogao biti na vrijeme objavljen na sučelju Merlin zajedno s ostalim 
materijalima za sjednicu. Isti će biti uvršten na dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća,  u 
mjesecu svibnju 2019.g.  

Skidanjem točke 5. dnevnog reda točke 6. do 10. postaju točke 5. do 9. prijedloga dnevnog 
reda sjednice. 

Nadalje, Dekanica Fakulteta predlaže da se na Dnevni red sjednice uvrsti točka koje je na 
vrijeme zaprimljena od predstojnice Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju izv.prof.dr.sc. Anite 
Tarbuk i to: 

 Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. 
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području. 
Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologijui 

 Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u 
znanstvenom području. Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
tekstilnu kemiju i ekologiju 

Uvrštavanjem točke 10. u prijedlog Dnevnog reda redoslijed ostalih točaka prijedloga Dnevnog 
reda se ne mijenja, obzirom da je jedna točka skinuta iz prijedloga dnevnog reda. 
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Nadalje, dekanica Fakulteta informira nazočne članove Fakultetskog vijeća da će se 
najavljena sjednica Fakultetskog vijeća 15. srpnja 2019.g. prebaciti za 8. srpnja 2019.g. o 
čemu će svi članovi Fakultetskog vijeća biti na vrijeme obaviješteni. 

Dekanica Fakulteta daje na usvajanje izmijenjen prijedlog Dnevnog reda. 

Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno usvaja slijedeći 

Dnevni red : 
 
 

1. Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 21. siječnja 2019. godine 

2. Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 18. veljače 2019. godine 

3. Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2018. održane 4. ožujka 2019. godine 

4. Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine 

5. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
350. ak.god. (2018./2019.)  održane 19. ožujka 2019. godine 
 

6. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 
350. ak.god. (2018./2019.)  održane 16. travnja 2019. godine 

 
7. Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

8. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
 

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

    10. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području. Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju 

10.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u 
znanstvenom području. Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna 
tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za 
tekstilnu kemiju i ekologiju 

    11.  Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Temeljne tehničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti 

 
11.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 

radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Temeljne tehničke znanosti, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za temeljne prirodne i 
tehničke znanosti 
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    12. Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora doc.dr.sc. 

Ksenije Doležal u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom 
području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

 
    13.  Izvješće o održanoj nastavi na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+ SMS i 

međusveučilišne mobilnosti u zimskom semestru ak.god. 2018./2019. 
 
14. Izmjena Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (Tekstilie Science 

Research Centre – TSRC) 
 
15. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju voditeljice Znanstveno-istraživačkog centra 

za tekstil (TSRC) KLASA: 602-19/18-01/01, URBROJ: 251-68-06-18-21 od 17. rujna 
2018.g. 

 
16.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju zamjenice voditeljice Znanstveno-

istraživačkog centra za tekstil (TSRC) KLASA: 602-19/18-01/01, URBROJ: 251-68-06-
18-22 od 17. rujna 2018.g. 

 
17. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog 

centra za tekstil (TSRC) KLASA: 602-04/14-70/1, URBROJ: 251-68-02/1-14-22 od 16. 
lipnja 2014.g. 

 
18.   Imenovanje članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) na           

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

19. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za stegovnu odgovornost 
studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta KLASA: 602-04/18-
77/03, URBROJ: 251-68-01/1-18-8 od 14. svibnja 2018.g. 

 
19.1.  Imenovanje Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
20. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju voditeljice i članova Centra za cjeloživotno 

obrazovanje (COBRA) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta KLASA: 
602-04/14-07/3, URBROJ: 251-68-06/1-14-33 od 8. prosinca 2014.g. 

 
20.1.  Imenovanje voditeljice i članova Centra za cjeloživotno obrazovanje (COBRA) 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

21. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu novog studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, usmjerenog na inženjerstvo i tehnologiju, KLASA: 602-04/14-
77/4, URBROJ: 251-68-02/1-14-11 od 07. srpnja 2014.g.  

 
22. Stavljanje van snage Odluke o proširenju Povjerenstva za izradu novog, kreativnog 

studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, KLASA: 602-04/18-77/03, URBROJ: 251-68-01/1-18-
31 od 14. svibnja 2018.g. 

 
23. Stavljanje van snage Odluke o proširenju Povjerenstva za izradu novog studijskog 

programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu usmjerenog na kreativnost i na inženjerska znanja, KLASA: 602-
04/18-77/03, URBROJ: 251-68-01/1-18-32 od 14. svibnja 2018.g. 

 
24.  Prijedlog Povjerenstva za izradu novih studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih 

studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
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25.  Kristina Maršić, dipl.oec., predavačica – davanje suglasnosti za odlazak na PhD 
studies, International Economic Relations Eisenstadt u sklopu CEEPUS programa, u 
vremenu od 1. do 31. svibnja 2019. godine 

 
26. 3. Izmjena i 1. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta za 2019. godinu. 
 
27.  Donošenje Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
28.       4. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2018./2019. 
 
29. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za poslijediplomski sveučilišni studij 

Tekstilna znanost i tehnologija za ak.god. 2018./2019. 
 
30.   Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu:  
 

30.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  
30.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
30.3. završnih radova stručnih studija 

 
31.        Obavijesti 

            31.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            31.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            31.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            31.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 
32.        Razno     
 

 
 

Ad 1 
Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 21. siječnja 2019. godine 

Prihvaća se Zapisnik 4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 21. siječnja 2019. godine. 
 
 
 
 

Ad 2 
Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 18. veljače 2019. godine 

Prihvaća se Zapisnik 5. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 18. veljače 2019. 
 
 
 

Ad 3 
Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2018. održane 4. ožujka 2019. godine 

Prihvaća se Zapisnik 3. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2018. održane 4. ožujka 2019. godine. 
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Ad 4 
Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta u ak.god. 2018./2019. održane 18. ožujka 2019. godine 

Prihvaća se Zapisnik 6. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u ak.god. 2018./2018. održane 18. ožujka 2019. godine. 

 

Ad 5 
Obavijesti Dekanice Fakulteta s 6. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. 

ak.god. (2018./2019.)  održane 19. ožujka 2019. godine 
 

Dekanica Fakulteta obavještava članove Fakultetskog vijeća da je Senat imenovao 
Povjerenstvo za inovacije i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na inicijativu prorektora 
Šimprage čiji je to djelokrug rada te je to Povjerenstvo sačinjeno od devet dekana sa devet 
fakulteta koji su najviše u tom segmentu transfera i tehnologije pridonijeli Sveučilištu u 
Zagrebu, a među njima je i naš Fakultet. Neki vrlo ugledni i veliki fakulteti poznati po transferu 
tehnologija i inovacija nisu ušli u takav jedan uži izbor. Dekanica Fakulteta ističe profesore čija 
je zasluga da sadašnja Uprava bude član jednog ovakvog eminentnog Povjerenstva, a to su 
prof.dr.sc. Dubravko Rogale, prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale, prof.dr.sc. Stana Kovačević, 
doc.dr.sc. Ivana Schwarz, prof.dr.sc. Darko Ujević, prof.emeritus Zvonko Dragčević, prof.dr.sc. 
u mirovini Maja Vinković, prof.dr.sc. Tanja Pušić, prof.dr.sc. Sandra Bischof, umirovljeni 
prof.dr.sc. Gojko Nikolić, Snježana Brnada i prof.dr.sc. Goran Hudec. 
Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da se u ponedjeljak formira Odbor 
za strateški razvoj Fakulteta u koji su pozvani naši uvaženi profesori emeritusi, redoviti 
profesori u trajnom zvanju iz svih područja, profesori u mirovini, prof.dr.sc. Sandra Bischof kao 
nositeljica najvećih i najznačajnijih projekata na našoj sastavnici, prodekanski tim kao i 
izv.prof.dr.sc. Ivan Novak te će se pokušati u jednoj konstruktivnoj raspravi doći do određenih 
smjernica strateškog razvoja i u umjetničkom i u znanstvenom segmentu. Strategija razvoja 
TTF-a i strategija znanstveno-istraživačkog rada na TTF-u vezana je za šestogodišnje 
razdoblje od 2014. do 2020. godine, te će se kroz djelovanje ovog Odbora morati i napisati 
nove smjernice razvoja TTF-a u svakom pogledu. Isto tako, nakon održanog sastanka Odbora 
za strateški razvoj, pristupit će se sazivanju inicijalnog sastanka Gospodarskog savjeta na  koji 
će biti pozvani vlasnici ili predsjednici uprava naših najznačajnijih tvrtki u području tekstilstva, 
ne samo odjevne industrije već i tekstilne industrije i obućarske industrije te već postoje neke 
smjernice i mjere provedbe prema Dekanskom programu. Pokušat će se taj Gospodarski 
savjet povezati sa cjeloživotnim obrazovanjem te će i voditelji tih Centara biti pozivani na te 
sastanke.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja pita da li je i 
umirovljena profesorica Čunko uključena u ovaj Odbor, na što dekanica Fakulteta zahvaljuje 
na ukazanom propustu te obavještava da će pozvati i umirovljenu profesoru Čunko da im se 
pridruži. 
 
 
 
 

Ad 6 
Obavijesti Dekanice Fakulteta sa 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu u 350. 

ak.god. (2018./2019.)  održane 16. travnja 2019. godine 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti sa 7. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 350. ak.god. (2018./2019.)  održane 16. travnja 2019. godine jer nije bilo točaka 
koje bi bile direktno vezane za našu instituciju. 
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Ad 7 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta informira Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj Potvrdi Vijeća tehničkog 
područja o produljenju ugovora o radu prof.dr.sc. Goranu Hudecu kao i o zaprimljenoj Odluci 
Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti o izboru u znanstveno zvanje znanstvene 
suradnice dr.sc. Ivane Špelić. 

 

Ad 8 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
Obavijesti Dekanice 
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da se u  prizemlju odvijaju trenutno radovi 
u tzv. Internet caffe-u su radovi koji su vezani za otvaranje restorana Studentskog centra. 
Potpisan je ugovor, a radovi se izvode na teret Studentskog centra i iznose oko 400.000,00 
kn, dok otkup vršne snage struje za potrebe restorana trebamo mi dokupiti, a iznos bi bio oko 
60.000,00 kn, što će biti vidljivo i pod točkom Izmjene i dopune Plana nabave.  
Nadalje, dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je započeto unapređenje na 
web dizajnu naše stranice te se treba izvršiti i ažuriranje podataka. Trajanje redizajna bi trebao 
završiti najranije do početka godišnjih odmora, a prema ugovoru isti bi trebao biti gotov do 
početka listopada 2019.g.   
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će Pravilnik o ustroju radnih 
mjesta biti poslan na čitanje i dan na usvajanje na Fakultetskom vijeću prije godišnjih odmora 
kako bi u rujnu bio usvojen od strane Senata.  
 

Obavijesti prodekanica 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački rad izv.prof.dr.dr.sc. Ivi 
Rezić koja obavještava Fakultetsko vijeće da je rok za predaju obrazaca za prijavu projekata 
16. svibnja 2019.g. do 16 sati. Nadalje, prodekanica za znanstveno-istraživački rad 
obavještava da je uskoro i rok za predaju prijave za Rektorovu nagradu te moli da se do 10. 
svibnja sve preda. Isto tako obavještava o dva nova projekta, a to su: bilateralni projekt sa 
Srbijom te čestita izv.prof.dr.sc. Aniti Tarbuk na dobivenom projektu, kao i projekt SMATH gdje 
smo ušli kao dio konzorcija. Isto tako obavještava o održanim tribinama, a to su:  „Recent 
Developments in Fibre and Textile Research in Australia“ koju je održao prof. Xungai Wang sa 
Deakin University iz Australije kao i tribina „Transfer tehnologije putem sveučilišnog spin off 
poduzetništva“ koju je održao prof.dr.sc. Tomislav Bolanča sa Fakulteta kemijskog 
inženjerstva i tehnologije. Do kraja ovog semestra održat će se još nekoliko tribina, a između 
ostalih pozvana će biti i gđa Divić sa HGK kao i još neki zanimljivi sugovornici. Nadalje, 
obavještava da će studentska sekcija kemijskih mladih inženjera održati manifestaciju  od 20.-
26. svibnja 2019.g. pod nazivom „Popularizacija svoje znanosti“ na koju smo pozvani kao 
suorganizatori, te su se i naši studenti uključili uz pomoć uprave u sudjelovanje. 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju 
doc.dr.sc. Ivani Schwarz koja obavještava Fakultetsko vijeće o 2. krugu Erasmusa te ističe da 
se na isti može prijaviti samo prekogranična mobilnost i mobilnost doktorskih studenata. Rok 
za prijavu je 6. svibnja 2019 on line, odnosno do 7. svibnja 2019 u Urudžbenom uredu. 
Nadalje,  obavještava da je izrađen hodogram za postupak ostvarivanja nastavne aktivnosti 
izvan matične institucije te će biti dostavljen. 
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Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja 
informira Fakultetsko vijeće o uspješno provedenim i završenim izborima za Studentski zbor 
Sveučilišta u Zagrebu i za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta, te napominje da nije bilo prigovora. 
Nadalje, prodekanica za nastavu informira Fakultetsko vijeće o uspješno završenoj Anketi za 
ocjenu rada nastavnika u zimskom semestra. Rezultati su proslijeđeni Sveučilištu u Zagrebu, 
Uredu za upravljanje kvalitetom. U tijeku su pripreme za provedbu Ankete u ljetnom semestru. 
Prodekanica za nastavu obavještava Fakultetsko vijeće da je zaprimljen dopis ministrice 
prof.dr.sc. Blaženke Divjak o obvezi pridržavanja odredbi novog Kolektivnog ugovora u 
planiranju nastavnog opterećenja. Za slijedeću akademsku godinu predstojnici Zavoda će 
dobiti naputak vezan uz pripremu i analizu nastavnog opterećenja u tekućoj akademskoj 
godini. 
Prodekanica za nastavu obavještava Fakultetsko vijeće da je, sukladno naputku Sveučilišta u 
Zagrebu pripremljen tekst natječaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskog studija za 
ak.god. 2019./2020. S tim u vezi prilagođeni su i podaci dostupni budućim studentima kroz 
aplikaciju „Postani student“. 
Prodekanica za nastavu zahvaljuje se djelatnicima Zavoda za dizajn na pomoći, te nadalje 
navodi aktivnosti koje slijede: 

- Priprema teksta natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskog studija ak.god. 
2019./2020 

- Priprema za provedbu razredbenog postupka za upis na studije 
- Priprema izvedbenog plana nastave za slijedeću akademsku godinu 
- Priprema aktivnosti vezane uz raspis natječaja za upis studenata na razlikovni program 

 
 
 

Ad 9 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku Studentskog zbora Juraju Povodniku koji 
obavještava Fakultetsko vijeće da su u tijeku pripreme za Tehnologijadu koja će se održati od 
6. do 12. svibnja 2019.g. Isto tako obavještava da su studenti i Studentski zbor uključeni u tri 
projekta. 

 

Ad 10 

Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području. Tehničke znanosti, 

znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, 
u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju 

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, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu 
u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju. 
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Ad 10.1. 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području. 

Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu, u Zavodu za tekstilnu kemiju i ekologiju 

U postupku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavno zvanje docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: 
Tekstilna tehnologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 
tekstilnu kemiju i ekologiju imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: izv.prof.dr.sc. Anita 
Tarbuk, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica Povjerenstva; prof. 
emerita Ana Marija Grancarić , Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - članica 
Povjerenstva i prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije - članica Povjerenstva. 

 
 

Ad 11 

Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Temeljne tehničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za 

temeljne prirodne i tehničke znanosti 
 

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: Temeljne tehničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti. 

 
 
 

Ad 11.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 

znanstvenom polju: Temeljne tehničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom 
vremenu u Zavodu za temeljne prirodne i tehničke znanosti 

 
U postupku za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno 
zvanje docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Temeljne 
tehničke znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za temeljne 
prirodne i tehničke znanosti imenuje se Stručno povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Alka 
Mihelić-Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – predsjednica 
Povjerenstva, prof.dr.sc. Željko Šomođi, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet - 
član Povjerenstva i doc.dr.sc. Ivan Jandrlić, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet - član 
Povjerenstva. 
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Ad 12 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora doc.dr.sc. Ksenije 

Doležal u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u znanstvenom području Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

 
 
Doc.dr.sc. Ksenija Doležal ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje više 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; 60/15; 131/17 i 96/18 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). 
 
 
 
 

Ad 13 
 
Izvješće o održanoj nastavi na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+ SMS i međusveučilišne 

mobilnosti u zimskom semestru ak.god. 2018./2019. 
 

Utvrđuje se i prihvaća Izvješće o održanoj nastavi za kolegije na engleskom  jeziku u sklopu 
ERASMUS+SMS u zimskom semestru na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
Fakultetu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
 
 

Ad 14 
Izmjena Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (Tekstile Science 

Research Centre – TSRC) 
 

 
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću izmjenu Pravilnika o radu Znanstveno-
istraživačkog centra za tekstil (Tekstile Science Research Centre – TSRC) detaljno 
pojašnjavajući razloge izmjene, a sve vezano za Statut Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta koji je usvojen u ožujku 2018.g. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja smatra da je u Pravilniku propust 
vezan za mandat voditelja i zamjenika voditelja TSRC-a odnosno da je prekratak te da se sa 
time ne slaže. Smatra da bi mandat trebao biti na četiri godine. 
Dekanica Fakulteta nije suglasna s mišljenjem prof.dr.sc. Sandre Bischof napominjući da su 
konzultirane odvjetničke kuće kao i Odbor za statutarna pitanja vezano za članak 21. Statuta 
radi davanja tumačenja. Nadalje, napominje, da se nakon dvije godine mogu imenovati u 
Vijeće TSRC-a isti ljudi ili ne.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja napominje, vezano za Statut, da su 
se članovi CTD-a imenovali na dvije godine, a voditelj CTD-a na tri godine. Vezano uz to pita 
dekanicu prof.dr.sc. Gordanu Pavlović da li će nakon dva mjeseca poništiti odluku i imenovati 
voditelja CTD-a na mandat od dvije godine, na što dekanica prof.dr.sc. Gordana Pavlović 
odgovara potvrdno. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujević koji smatra da će se napraviti statutarna 
pogreška. Nadalje, napominje, da je TSRC osnovan na prijedlog prof.dr.sc. Sandre Bischof. 
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Tada je problem bio što je nekoliko kolega bilo protiv osnivanja TSRC-a, međutim smatra da je 
TSRC pod nekoliko vodstava iznjedrio dobre rezultate te smatra da bi te rezultate trebalo 
unaprijediti. Smatra da bi u Vijeću TSRC-a trebali biti kompetentni ljudi iz razloga što je TSRC 
ustrojbena jedinica koja je prema Statutu stalno stručno tijelo Fakultetskog vijeća. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Ivanu Novaku koji pojašnjava zašto je mandat 
voditelja CTD-a na tri godine odnosno informira Fakultetsko vijeće da je u izradi Pravilnik o 
radu CTD-a te da će se izmjenom Pravilnika promijeniti i mandat voditelja CTD-a na dvije 
godine kako je to navedeno i u Statutu.  
Temeljem glasovanja prisutnih članova Fakultetskog vijeća Fakultetsko vijeće donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil  

(TEXTILE SCIENCE RESEARCH CENTRE - TSRC) 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog 
centra za tekstil (u daljnjem tekstu: TSRC) Klasa: 602-04/18-01/83; Ur.broj: 251-68-06/3-18-1 
donijetog na 7. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća u akademskoj godini 2017./2018. dana 
16. srpnja 2018. godine. 
 

Članak 2. 
 

Članak 8. stavak 1. i stavak 2. mijenjaju se i glase: 
„Za voditelja TSRC-a i njegovog zamjenika mogu biti imenovane osobe u zvanju znanstvenog 
savjetnika u znanstvenom području: tehničke znanosti, znanstveno polje: tekstilne tehnologije 
koje posjeduju istraživačku izvrsnost i iskustvo vođenja projekata. Voditelja TSRC-a i njegovog 
zamjenika imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog Dekana. 
Voditelj TSRC-a i njegov zamjenik imenuju se na mandat od 2 godine.“ 
 

Članak 3. 
 

Članak 10. stavak 2. i stavak 3. mijenjaju se i glase: 
„Mandat članova Vijeća TSRC-a traje 2 godine. Članove Vijeća TSRC-a imenuje Fakultetsko 
vijeće na prijedlog Dekana.“ 
 

Članak 4. 
 

Ostale odredbe Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil od 16. srpnja 
2018. godine ostaju neizmijenjene. 
 

Članak 5. 
 

Ove izmjene i dopune Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TEXTILE 
SCIENCE RESEARCH CENTRE - TSRC) stupaju na snagu danom donošenja. 
 

Članak 6. 
   
Dekan Fakulteta izraditi će pročišćeni tekst Pravilnika o radu Znanstveno-istraživačkog centra 
za tekstil (TEXTILE SCIENCE RESEARCH CENTRE - TSRC) koji će se objaviti na Internet 
stranici Fakulteta. 
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Ad 15 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju voditeljice Znanstveno-istraživačkog centra za 
tekstil (TSRC) KLASA: 602-19/18-01/01, URBROJ: 251-68-06-18-21 od 17. rujna 2018.g. 

 

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju voditeljice Znanstveno-istraživačkog centra za 

tekstil (TSRC) KLASA: 602-19/18-01/01, URBROJ: 251-68-06-18-21 od 17. rujna 2018.g. 
 

 
 
 

Ad 16 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju zamjenice voditeljice Znanstveno-istraživačkog 
centra za tekstil (TSRC) KLASA: 602-19/18-01/01, URBROJ: 251-68-06-18-22 od 17. rujna 

2018.g. 
 

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju zamjenice voditeljice Znanstveno-istraživačkog 

centra za tekstil (TSRC) KLASA: 602-19/18-01/01, URBROJ: 251-68-06-18-22 od 17. rujna 
2018.g. 
 
 
 

Ad 17 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za 

tekstil (TSRC) KLASA: 602-04/14-70/1, URBROJ: 251-68-02/1-14-22 od 16. lipnja 2014.g. 
 

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra 

za tekstil (TSRC) KLASA: 602-04/14-70/1, URBROJ: 251-68-02/1-14-22 od 16. lipnja 2014.g. 
 
 

 
 

Ad 18 
Imenovanje članova Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) na           

Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu  
 

Imenuju se članovi Vijeća Znanstveno-istraživačkog centra za tekstil (TSRC) na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
 

1.  Prof.dr.sc. Sandra Bischof - voditeljica 
2.  Prof.dr.sc. Tanja Pušić - zamjenica voditeljice 
3.  Prof.dr.sc. Budimir Mijović - član 
3.  Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić - članica 
4.  Izv.prof.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić - članica 
6.  Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak - članica 
7.  Dr.sc. Emilija Zdraveva - članica 
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Ad 19 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta KLASA: 602-04/18-77/03, URBROJ: 

251-68-01/1-18-8 od 14. svibnja 2018.g. 
 

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata 
Sveučilišta u  Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta Klasa: 602-04/18-77/03, Urbroj: 251-
68-01/1-18-8 od 14. svibnja 2019. godine.  
 

 
 

Ad 19.1. 
Imenovanje Povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Imenuje se Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta, u sastavu: 
 

1. Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić – predsjednica Povjerenstva 
2. Prof.dr.sc. Zlatko Vrljičak – zamjenik predsjednice Povjerenstva 
3. Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić – članica Povjerenstva 
4. Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič – zamjenica članice Povjerenstva prof.dr.sc. 

Alke Mihelić Bogdanić 
5. Doc.dr.sc. Slavica Bogović – članica Povjerenstva 
6. Prof.dr.sc. Budimir Mijović – zamjenik članice Povjerenstva doc.dr.sc. Slavice Bogović 
7. Anamarija Jukica – članica Povjerenstva iz redova studenata 
8. Kristijan Holeček – zamjenik članice Povjerenstva iz redova studenata Anamarije 

Jukice 
9. Stefana Begović – članica Povjerenstva iz redova studenata 
10. Juro Živičnjak – zamjenik članice Povjerenstva iz redova studenata Stefane Begović 

 
 
 
 
 

Ad 20 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju voditeljice i članova Centra za cjeloživotno 

obrazovanje (COBRA) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta KLASA: 602-
04/14-07/3, URBROJ: 251-68-06/1-14-33 od 8. prosinca 2014.g. 

 
Stavlja se van snage Odluka o imenovanju voditeljice i članova Centra za cjeloživotno 
obrazovanje (COBRA) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta KLASA: 602-
04/14-07/3, URBROJ: 251-68-06/1-14-33 od 8. prosinca 2014.g. 
 
 
 

Ad 20.1. 
Imenovanje voditeljice i članova Centra za cjeloživotno obrazovanje (COBRA)  

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Imenuju se voditeljica i članovi Centra za cjeloživotno obrazovanje (COBRA) Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 26. travnja 2019. godine kako slijedi: 
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1. Izv. prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić – voditeljica  
2. Izv. prof. dr. sc. Slavenka Petrak – zamjenica voditeljice 
3. Izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar – članica 
4. Izv. prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić  Matković – članica 
5. Izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić – članica 
6. Izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović – članica 
7. Doc. dr. sc. Ružica Brunšek – članica 
8. Izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić – članica 
9. Suzana Kutnjak – Mravlinčić, dipl.ing., predavačica – članica 
 

 
 
 
 

Ad 21 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu novog studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
usmjerenog na inženjerstvo i tehnologiju, KLASA: 602-04/14-77/4, URBROJ: 251-68-02/1-14-

11 od 07. srpnja 2014.g. 
 

Stavlja se van snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu novog studijskog 

programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu, usmjerenog na inženjerstvo i tehnologiju Klasa: 602-04/14-77/4, 
URBROJ: 251-68-02/1-14-11 od 07. srpnja 2014. godine. 
 
 

 
Ad 22 

Stavljanje van snage Odluke o proširenju Povjerenstva za izradu novog, kreativnog studijskog 
programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu, KLASA: 602-04/18-77/03, URBROJ: 251-68-01/1-18-31 od 14. svibnja 
2018.g. 

 
Stavlja se van snage Odluka o proširenju Povjerenstva za izradu novog, kreativno usmjerenog 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu KLASA: 602-04/18-77/03, URBROJ: 251-68-01/1-18-31 od 14. svibnja 
2018. 
 
 
 

Ad 23 
Stavljanje van snage Odluke o proširenju Povjerenstva za izradu novog studijskog programa 

preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
usmjerenog na kreativnost i na inženjerska znanja, KLASA: 602-04/18-77/03, URBROJ: 251-

68-01/1-18-32 od 14. svibnja 2018.g. 
 

Stavlja se van snage Odluka o proširenju Povjerenstva za izradu novog studijskog programa 
preddiplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
usmjerenog na kreativnost i na inženjerska znanja, KLASA: 602-04/18-77/03, URBROJ: 251-
68-01/1-18-32 od 14. svibnja 2018.g. 
 
 
 

Ad 24 
Prijedlog Povjerenstva za izradu novih studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
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Imenuju se Povjerenstvo za izradu novih studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih 
studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta kako slijedi:  
 
 
 
 
Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, predsjednica Povjerenstva 

Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, zamjenica predsjednice Povjerenstva 

1.  radna skupina, TTI 

1. Prof.dr.sc. Branka Vojnović, voditeljica 

2. Prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 

3.  Prof.dr.sc. Sandra Bischof 
4.  Prof.dr.sc. Mario Cetina 
5.  Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović  
6.  Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić 
7.  Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić 

8.  Izv.prof.dr.sc. Mirna Rodić 

9.  Izv.prof.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić  
 

 

2. radna skupina, IDTO 

1. Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković, voditeljica 

2. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović 

3. Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar 

4. Doc.dr.sc. Irena Šabarić 

5. Doc.dr.sc. Dragana Kopitar 

6. Doc.dr.sc. Renata Hrženjak 

7. Doc.dr.sc. Slavica Bogović 

8. Marin Sovar, ak. slik. graf., predavač 

 

 

3. radna skupina, TMD 

1. Izv.prof.mr.art. Jasminka Končić, voditeljica 

2. Red.prof.art. Andrea Pavetić 

3. Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič 

4. Izv.prof.art. Koraljka Kovač Dugandžić 

5. Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak  

6. Doc.art. Helena Schultheis Edgeler 

7. Doc.dr.sc. Ivana Schwarz 

 
 
 
 

Ad 25 
Kristina Maršić, dipl.oec., predavačica – davanje suglasnosti za odlazak na PhD studies, 

International Economic Relations Eisenstadt u sklopu CEEPUS programa, u vremenu od 1. do 
31. svibnja 2019. godine 

 
Kristini Maršić, dipl.oec., predavačici daje se suglasnost za odlazak na PhD studies, 
International Economic Relations Eisenstadt Vienna, Austria, u sklopu CEEPUS programa, u 
vremenu od 1. do 31. svibnja 2019. godine 
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Ad 26 
3. Izmjena i 1. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2019. godinu. 
 

Prihvaća se 3. izmjena i 1. dopuna Plana nabave za 2019. godinu Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 
 

Ad 27 
Donošenje Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja  

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
Prihvaća se Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog putovanja Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 
 

Ad 28 
4. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za ak.god. 2018./2019. 

 
Utvrđuju se i prihvaćaju 4. Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
 
 

Ad 29 
Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna 

znanost i tehnologija za ak.god. 2018./2019. 
 
 

Utvrđuju se i prihvaćaju Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave za poslijediplomski 
sveučilišni studij Tekstilna znanost i tehnologija na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu za akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
 
 

Ad 30 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

 
30.1. završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija  
30.2. diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 
30.3. završnih radova stručnih studija 

 
Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih 
sveučilišnih studija, diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija i završnih radova 
stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 
2018./2019. 
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Ad 31 
Obavijesti 

31.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
 
31.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
 
31.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
31.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 

Ad 32 
R a z n o 

 

Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Žarku Paiću koji obavještava Fakultetsko vijeće da 
ima promociju knjige u Ljubljani te moli suglasnost. Isto tako moli suglasnost za predavanje na 
doktorskom studiju na Filozofskom fakultetu. 

Dekanica Fakulteta pojašnjava da od Filozofskog fakulteta treba zatražiti dopis u kojem ću biti 
vidljiva predavanja. 

Dekanica Fakulteta obavještava da zahtjevi nisu stigli te moli da se ubuduće suglasnosti 
odnosno zahtjevi za mobilnost dostavljaju, osim na predstojnike Zavoda, prodekanici za 
međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Ivani Schwarz. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiu koji podsjeća Fakultetsko vijeće na 
ITMA-u koja će se održati u Barceloni te moli za objašnjenje i iznalaženje načina na koji će se 
financirati to putovanje.  
Prodekanica za poslovanje doc.dr.sc. Slavica Bogović pojašnjava da se troškovi putovanja 
mogu financirati i iz projekata.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zenunu Skenderiu koji podsjeća da se ne radi samo o 
projektima već i o nastavnom programu te da ima ljudi koji nemaju projekte ili nisu predvidjeli 
putovanja pa smatra da bi u tom dijelu trebalo nešto poduzeti. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja izvještava Fakultetsko vijeće da 
projekt MI-TSRC ide svojim tijekom, međutim ono što se počinje pojavljivati kao problem je 
pokretanje naših imovinsko-pravnih problema. Napominje, da je dekanica prof.dr.sc. Gordana 
Pavlović u jednoj od sjednica vijeća najavila Fakultetskom vijeću izvanrednu sjednicu na temu 
imovinsko-pravnih odnose. Prof.dr.sc. Sandra Bischof posebni ističe da bi se trebalo pristupiti 
pripremi izvanredne sjednice na temu imovinsko-pravnih problema naših triju lokacija. Stava je 
da se po tom pitanju nešto mora poduzeti. Obraća se dekanici prof.dr.sc. Gordanu Pavlović sa 
zamolbom da je podrži kao voditelju projekta sa naše institucije te je joj ukazuje na činjenicu 
da se o problematici koja je vezana za projekt  dogovara sa njom kao voditeljicom projekta. 
Nadalje, smatra da je vođenje projekta vrlo teško ukoliko se od strane drugog dekana sa 
druge institucije sazna o postignutim dogovorima, a ne od dekana svoga Fakulteta. Ističe da 
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telefonski dogovori nisu rješenje i da bi takvi dogovori mogli ostaviti prilično negativne 
posljedice na projekt.  
Po Ugovoru 5. listopada 2019.g. svi radovi moraju biti gotovi te obzirom na tu činjenicu  
ponovno moli dekanicu za podršku te napominje da je 2015. godine kada se prijavljivao 
Projekt trebala suglasnost tadašnjeg dekana FKIT-a prof.dr.sc. Brune Zelića iz razloga što je 
FKIT u z.k. izvatku upisan na čestici 7. koju trenutačno koriste više od 20 godine. Nadalje, 
pojašnjava da je prostor koji se nalazi u prizemlju za vrijeme mandata prof.emeritusa Ive 
Soljačića dat na raspolaganje FKIT-u. Napominje da vlasništvo nema nitko već da su i TTF i 
FKIT u posjedu, a činjenično stanje je da je zgrada legalizirana, odnosno mi smo proveli 
legalizaciju te je iz papirologije vidljivo da je zgrada cijelo vrijeme bila naša, da smo jedan dio 
dali na korištenje više od 20 godina te bi sada trebalo početi rješavati problematiku oko 
rješavanja vlasništva. Važno je da od toga ne odustajemo, a naročito od tog laboratorija. Iz 
njenog viđenja stvari, Odvjetnički ured koji je bio angažiran u vrijeme njenog mandata je 
krenuo u proceduru sređivanja imovinsko-pravnih odnosa te moli da se ta procedura i nastavi, 
kako ne bi jednostavnim odlukama odustali od tog projekta. Problem je što novi dekan FKIT-a 
želi novu odluku, međutim odluka iz 2015.g. se ne može promijeniti. Što se tiče suglasnosti 
ona je dobivena, te je sva dokumentacija poslana novom dekanu FKIT-a, međutim smatra da 
novi dekan ne zna koji se sve to radovi izvode. Ponovno moli da ju se obavijesti, kao voditelja 
projekta, o problemima ako postoje, te moli da se ne dozvoli da Fakultet ili Policija zatvore 
gradilište. Odgovorno tvrdi da trenutno razloga za zatvaranje gradilišta nema. Policija može 
doći na gradilište i neće ništa napraviti te jednako tako i otići sa gradilišta. 
Dekanica prof.dr.sc. Gordana Pavlović napominje da je upućena u cjelokupnu problematiku 
imovinsko-pravnih odnosa, ne samo na lokaciji Savska, već i na lokacijama u Varaždinu a i na 
lokaciji u Zagrebu. Ništa nije imovinsko-pravno riješeno u nazad nekoliko godina. Tako nije 
riješeno niti pitanje vlasničkih odnosa na lokaciji Savska. Postoji samo Posjedovni list na 
temelju kojeg se mogao dobiti  EU Projekt. U tom Posjedovnom listu laboratorij FKIT-a o 
kojem je govorila prof.dr.sc. Sandra Bischof je u površini od 69 m2 u posjedu Fakulteta za 
kemijsko inženjerstvo i tehnologiju, a s današnjim datumom i TTF i FKIT su posjednici na 
zemljištu koje je u vlasništvu koje je u vlasništvu Tehničkog muzeja. Spor između Tehničkog 
muzeja i Sveučilišta u Zagrebu vodi se preko 20 godina te imovinsko-pravni odnosi na lokaciji 
Savska uopće nisu riješeni. Ponukana pozivima na niz sastanaka dekana prof.dr.sc. 
Tomislava Bolanče nje osobno ali i cijelog prodekanskog tima, dekanica Fakulteta tražila je 
cjelokupnu dokumentaciju pod sintagmom „Savska“ od tajnice Fakulteta,  od bivše Odvjetničke 
kuće Češo-Žanić koja nas je zastupala i od prof.dr.sc. Sandre Bischof koja je imala dio 
dokumentacije po pitanju pisanja projekata. Dekanica Fakulteta je od tajnice gđe Sanje Miletić, 
mag.iur. prije tjedan dana dobila cjelokupnu dokumentaciju. Na nekim sastancima sa dekanom 
prof.dr.sc. Tomislavom Bolančom i prodekanom prof.dr.sc. Antom Jukićem sudjelovala je i 
tajnica Miletić. To su bili radni sastanci gdje ćemo mi morati usuglasiti niz stvari i problema. 
Jučer prije početka tribine na kojoj je sudjelovala i prof.dr.sc. Sandra Bischof, ista je 
obavještena o čemu su bili sastanci i o čemu se radi, te o činjenici da u koliko dođe do 
potpisivanja tih dokumenata trebat će i njen potpis, kao voditeljice infrastrukturnog projekta 
Savska. Dakle, ništa neće ići bez znanja i potpisa voditeljice Projekta prof.dr.sc. Sandre 
Bischof. Isto tako podsjeća da je još veća odgovornost na sadašnjoj upravi jer je investitor 
cjelokupnog projekta TTF. U sklopu tako sveobuhvatnih i skupih građevinskih radova postoje i 
nadzorni inženjeri i tvrtka Veling na čelu sa inženjerkom Polimac te obavljaju nadzor onoga što 
obavlja Spektar gradnja, odnosno tvrtka koja je odabrana za izvođenje građevinskih radova. 
Prijepori su započeli, kako to obično biva, u ne riješenim imovinsko-pravnim odnosima, od 
situacije kada je došlo do izmjene struje i električnih instalacija te ti prijepori sa HEP-om i 
Elektrom još uvijek postoje. Radi se o tome da će kada se provuku strujni kablovi na lokaciji 
Savska, biti potrebna nova vršna snaga električne struje jer dolazi 14 novih mjernih 
instrumenata za znanstvena istraživanja koji traže novu struju. Pregovori su u tijeku sa gosp. 
Andrejom Novinom koji je nadzorni za struju te je izradio cjelokupni elektroenergetski projekt. 
Svi smo upoznati sa cjelokupnom situacijom. Dekanica Fakulteta napominje, da se trenutno, u 
ovoj situaciji, uvidom u cjelokupno financijsko poslovanje za lokaciju Savska, a prema 
knjigovodstvenoj evidenciji, čini da je naša institucija do sada plaćala struju FKIT-u za tih 69 
m2. Međutim, naglašava, vlasnički odnosi nisu riješeni, te da oni na žalost nisu niti bili 
preduvjet za dobivanje EU Projekata. 
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Prof.dr.sc. Sandra Bischof napominje da na žalost to nisu bili preduvjeti za dobivanje EU 
Projekata, a da su bili TTF ne bi dobilo taj projekt.  

Dekanica Fakulteta napominje, da je prof.dr.sc. Tomislav Bolanča, sada kada se svi ti kablovi 
trebaju spojiti, suglasan je da se naprave dva električna brojila i razdjelnik, te će FKIT od tada 
plaćati potrošenu struju. Također, sagledava se i cjelokupna situacija u kontekstu odlaska prof. 
Mihelić iz kabineta na Savskoj. Ta zgrada je u cijelosti u posjedu FKIT-a. Prijepori su nastali, 
zapravo,  između prof.dr.sc. Sandre Bischof i prof.dr.sc. Tomislava Bolanče u pravnoj 
terminologiji, odnosno, da li smo mi u korištenju sobe prof.dr.sc. Mihelić pa je to onda naše 
vlasništvo, a oni su u nekih 69 m2 u korištenju. U Izjavi 2015.g. koju je tada potpisao dekan 
prof.dr.sc. Bruno Zelić, piše da je FKIT suglasan za izvođenje cjelokupnog projekta MI-TSRC 
pa i na dijelovima zgrade koja je dana od strane Tekstilno-tehnološkog fakulteta na korištenje 
FKIT-u. Međutim, pravno, zapravo je prof.dr.sc. Zelić potpisao krivu izjavu, jer prema toj izjavi, 
ta zgrada od 69 m2 je naša ali je dana FKIT-u na korištenje pa su oni suglasni da to sve 
infrastrukturno i građevinski u okviru ovog našeg projekta uredimo. Međutim, kada se pogleda 
z.k. izvadak tamo jasno piše da je tih 69 m2 u posjedu FKIT-a. Tajnica Fakulteta gđa Sanja 
Miletić, mag.iur. ispravlja dekanicu prof.dr.sc. Gordanu Pavlović te napominje da to nije z.k. 
izvadak već Posjedovni list. Nadalje, napominje da ništa neće biti potpisano bez da cijeli 
prodekanski tim bude sa time upoznat kao i bez da tajnica Sanja Miletić kao pravnica ima 
spoznaje o tim imovinsko-pravnim odnosima i bez da naš etablirani Odvjetnički ured Primorac 
& Partneri ima spoznaje o tome, i naravno i bez da prof.dr.sc. Sandra Bischof kao voditeljica 
EU Projekta to potpiše. Ujedno naglašava, da je tijeku rješavanje svih ovih prijepora, te 
obzirom da je FKIT u posjedu tih 69 m2, dekan prof.dr.sc. Tomislav Bolanča si uzima za pravo 
da on može obustaviti radove, što nije u našem interesu. Svi zajedno sa našim Odvjetničkim 
uredom moramo održati sastanak na ovu temu. Dekan prof.dr.sc. Tomislav Bolanča je 
predložio intenzivnu komunikaciju naših dviju pravnica, tajnice Stele Markotić sa FKIT-a i 
tajnice Sanje Miletić sa našeg Fakulteta i djelomice putem mailova se ta komunikacija i odvija. 
Predložili su predloške teksta nekih dokumenata koje naravno, naši odvjetnici, prije 
potpisivanja, trebaju proučiti. Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da sa 
današnjim danom nije ništa potpisano što se tiče imovinsko-pravnih odnosa nit sa FKIT-om niti 
sa Tehničkim muzejom iako je situacija vrlo komplicirana te se nada da će se zajedno sa 
prodekanskim timom riješiti pitanje vlasništva u Savskoj 16. Mi moramo osigurati realizaciju 
projekta u zadanom vremenskom roku jer dolazi u pitanje tko će Spektar gradnji plaćati penale 
u slučaju ako se nešto vremenski oduži, da li će se to moći izmjenom plana nabave MI-TSRC 
projekta platiti ili prenamjenom financijskih sredstava u okviru projekta ili će to biti jedno 
užasno financijsko opterećenje za samu instituciju te će se to morati plaćati iz proračunskih 
školarina jer drugih sredstava mi nemamo. 

Dekanica Fakulteta zahvaljuje prof.dr.sc. Sandri Bischof što je konačno nakon 2,3 mjeseca 
pristala da se rekonstrukcija stubišta isplati s mjesta troška sredstava TSRC-a, kako smo 
prvotno namijenili i planirali. Na tom mjestu troška je bilo 40.000,00 kn te je Fakultet posudio 
10.000,00 kn koje je prof.dr.sc. Sandra Bischof zaradom na tržištu stručnim ekspertizama 
obećala Fakultetu vratiti.  

Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sandri Flinčec Grgac koju zanima da li je taj 
prostor od 69 m2 koji se spominje, gdje su sada kolege iz FKIT-a, bio u našem posjedu, a dat 
je FKIT-u na korištenje, te da li postoji o tome dokument.  

Dekanica Fakulteta odgovara da na dokumentu piše da je taj prostor u posjedu FKIT-a, a 
dokumentacija je dobivena prije dva tjedna.  

Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja čestita dekanici prof.dr.sc. Gordani Pavlović 
što je akciju „stepenice“ uspjela prikazati u potpuno dijametralno suprotnoj situacija koja je 
zapravo bila. Napominje, da ona nije razmišljala 2,3, mjeseca što učiniti već je o tome 2,3, 
mjeseca razmišljala dekanica prof.dr.sc. Gordana Pavlović. Nadalje napominje, da te 
stepenice nisu nikada bile u projektnom planu, te da je ona održala sastanak sa SAFU i molila 
prenamjenu sredstava iz dijela projekta koji nije odobren. Nakon toga je molila dekanicu 
Fakulteta prof.dr.sc. Gordanu Pavlović da se isplata za radove stepenica stavi na teret 
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Fakulteta, te nakon mjesec dana dekaničinog razmišljanja dobivena je dozvola od dekanice. U 
međuvremenu je prof.dr.sc. Sandra Bischof ponovno bila na SAFU te su joj dozvolili 
prenamjenu. Isto tako napominje, da na ovaj način na koji je dekanica prof.dr.sc. Gordana 
Pavlović to prikazala, ispada je prof.dr.sc. Sandra Bischof nesposoban voditelj projekta, te 
moli da njena izjava uđe u Zapisnik, jer je istina sasvim nešto drugo. Trenutno stanje je da je 
trošak stepenica u budžetu od projekta, ali sto posto će biti sigurno kada bude odobren taj 
trošak. Isto tako napominje, da nije suglasna sa time da se sredstva koja stoje na kontu 
TSRC-a ne smiju dirati jer su namijenjena za stepenice. 
Dekanica Fakulteta napominje da je prof.dr.sc. Sandra Bischof potpuno krivo prikazala 
interpretaciju razvoja događaja te iz tog razloga na svim sastancima sa prof.dr.sc. Sandrom 
Bischof je prisutan gotovo cijeli prodekanski tim, odnosno svjedoci koji će posvjedočiti da je 
istina ono što govori dekanica prof.dr.sc. Gordana Pavlović. Ujedno napominje, da je odmah 
predloženo da se stepenište plati sa mjesta troška TSRC-a, te da prof.dr.sc. Sandra Bischof 
možda ne razumije ili ne želi razumjeti. Dekanica Fakulteta obraća se prof.dr.sc. Sandri 
Bischof riječima „pisali ste prorektorici, pisali ste rektoru pa su Vam se svi na kraju usmeno 
smijali. Prof. Bischof žao mi je, ne govorite istinu“. 
Prof.dr.sc. Sandra Bischof moli da ovo uđe u Zapisnik sa čime je suglasna dekanica prof.dr.sc. 
Gordana Pavlović. 

Sjednica Fakultetskog vijeća završava prikazom na projekcijskom platnu promotivnog filma 
koji je vezan za projekt Internacionalizacija doktorskog studija Tekstilna znanost i tehnologija.  

 

     
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12 sati i 50 minuta. 
 
 
 

 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


