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

 
KLASA: 602-04/18-70/05 
URBROJ: 251-68-06/3-18-2a 
Zagreb, 25. svibnja 2018. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

8. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 21. svibnja 2018. godine, u predavaonici A-
301 Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 11:00 
sati. 
 
 
Dekanica Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta pozdravlja prisutne, 
utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 68 članova, te upoznaje prisutne s Dnevnim 
redom 8. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi i usvaja se sljedeći 
 
Dnevni red : 
 

1. Izbor dekanice/dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 

mandatno razdoblje od dvije (2) akademske godine (2018./2019., i 2019./2020.). 
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Izbor dekanice/dekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za mandatno 
razdoblje od dvije (2) akademske godine (2018./2019. i 2019./2020.) 

 

Dekanica Fakulteta daje riječ predsjednici Izbornog povjerenstva za provedbu izbora dekana/ice 
prof.dr.sc. Alki Mihelić Bogdanić koja obavještava prisutne članove Fakultetskog vijeća da su 
Izbornom povjerenstvu predane 3 (slovima: tri) zapečačene i ovjerene koverte u kojima su 
glasački listići. 

Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić moli prof.dr,sc, Branku Vojnović – članicu Izbornog 
povjerenstva da otvori glasačku kutiju i pokaže Fakultetskom vijeću da je ista u ispravnom 
stanju. S obzirom da je utvrđeno da je glasačka kutija u ispravnom stanju, prof.dr.sc. Branka 
Vojnović zaključava istu. 
Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić članovima Fakultetskog vijeća napominje da se sukladno 
napomeni navedenoj na glasačkom listiću glasuje isključivo zaokruživanjem jednog od 
ponuđenog, a to su ili „za“ ili „protiv“.  
Izborno povjerenstvo utvrđuje da se u zatvorenoj koverti nalazi 66 glasačkih listića, a preostala 
3 listića se nalaze u zatvorenim i zapečaćenim kovertama. Zapečaćene koverte se otvaraju, a 
listići se ubacuju u glasačku kutiju. 
Prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić proziva prisutne članove Fakultetskog vijeća na glasovanje. 
Nakon što je glasovanje završeno, prof.dr.sc. Branka Vojnović otvara glasačku kutiju te se 
pristupa brojanju glasova na način da prof.dr.sc. Stana Kovačević – članica Izbornog 
povjerenstva na ploči bilježi svaki glasački listić. 
Nakon završenog postupka brojanja glasova prof.dr.sc. Alka Mihelić Bogdanić prikazuje 
Fakultetskom vijeću rezultate na ploči, te utvrđuje da je predloženica za buduću dekanicu 
prof.dr.sc. Gordana Pavlović  dobila je 54 glasova „za“,  13 glasova „protiv“ i 1 glas 
„nevažeći“, što čini natpolovičnu većinu svih članova Fakultetskog vijeća te je izabrana za 



 2 

dekanicu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za mandatno razdoblje od 1. 
listopada 2018. godine do 30. rujna 2020. godine.  
Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću 
 

O D L U K U  

I. 
Prof. dr. sc. Gordana Pavlović, redovita profesorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta izabire se za dekanicu Fakulteta za mandatno razdoblje od 01. listopada 
2018. godine do 30. rujna 2020. godine.  
 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Sandra Bischof čestita novo izabranoj Dekanici prof.dr.sc. 
Gordani Pavlović, a čestitkama se pridružuju i ostali članovi Fakultetskog vijeća. 
 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Sandra Bischof daje riječ novo izabranoj Dekanici prof.dr.sc. 
Gordani Pavlović koja zahvaljuje Fakultetskom vijeću na ukazanom povjerenju. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12 sati. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                   Dekanica 
 
 
Vlasta Horvat, v.r.                         Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


