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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA:  602-04/17-77/09 
URBROJ: 251-68-06/3-17-2a 
Zagreb, 5. prosinca 2017. 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

2. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2017./2018. održane 5. prosinca 2017. godine, u predavaonici A-316 
(KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 
12:00 sati. 
 
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 53 
člana Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati. 
Jednoglasno se usvaja slijedeći 

 
Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. listopada 2017. 
godine;  

2. Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 8. studenoga 2017. 
godine;  
 

3. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 17. listopada 2017. godine; 
 

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 3. studenoga 2017. godine; 
 

5. Obavijesti Dekanice Fakulteta s 3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u Zagrebu 
u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 14. studenoga 2017. godine; 

 
6. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta;  

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

8. Imenovanje povjerenstva za prikupljanje dokumentacije u postupku izbora u počasno 
zvanje professor emeritus u akademskoj godini 2017./2018.; 
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9. Stavljanje van snage Odluke o pokretanju postupka izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik, u području društvenih znanosti, polje: 
sociologija Klasa: 602-04/17-77/4, Urbroj: 251-68-01/3-17-8 od 24. travnja 2017.g. i 
imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor 
u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika pristupnika izv.prof.dr.sc. Žarka Paića; 

10. Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno zvanje 
znanstvenog savjetnika u području Društvenih znanosti, polje: sociologija; 

11. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, polje: Matematika, grana: matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom; 

11.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Matematika, grana: 
matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 

12. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Prirodne 
znanosti, polje: Kemija, grana: analitička kemija, na neodređeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom; 

  12.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku jednog izvršitelja (m/ž) na radno 
mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Prirodne znanosti, polje: Kemija, grana: analitička 
kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom;  

13. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna 
kemija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

  13.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu; 

14. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: 
Humanističke znanosti, polje: Povijest umjetnosti, grana: povijest i teorija likovnih 
umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom; 

  14.1. Imenovanje člana Stručnog povjerenstva ispred Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u 
znanstvenom području: Humanističke znanosti, polje: Povijest umjetnosti, 
grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih 
komunikacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 

15.     Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, 
polje: Ekonomija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom; 
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  15.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom 
području: Društvene znanosti, polje: Ekonomija, na neodređeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom; 

 

16. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
nastavno zvanje viši predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, 
znanstveno polje: Kineziologija, grana: kineziološka edukacija, na neodređeno 
vrijeme, s punim radnim vremenom; 

  16.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje viši predavač, u znanstvenom području: 
Društvene znanosti, znanstveno polje: Kineziologija, grana: kineziološka 
edukacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom;  

17. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavač, 
naslovno zvanje u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: 
Povijest umjetnosti, grana: Povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma 
i vizualnih komunikacija; 

  17.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) u 
nastavno zvanje predavač, naslovno zvanje u znanstvenom području: 
Humanističke znanosti, znanstveno polje: Povijest umjetnosti, grana: Povijest i 
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija;  

18. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno 
polje: Tekstilna tehnologija, grana: Dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, s 
punim radnim vremenom, na Zavodu za dizajn tekstila i odjeće; 

  18.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području: 
Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, grana: Dizajn 
tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na Zavodu 
za dizajn tekstila i odjeće; 

19. Pokretanje postupka izbora jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste 
u suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: 
Tekstilna tehnologija, grana: dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom, u Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju; 

19.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora jednog izvršitelja (m/ž) na    
razvojno radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistent, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna tehnologija, grana: dizajn tekstila 
i odjeće, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju; 

20.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog 
izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni 
profesor, u znanstvenom području: Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, znanstvena grana: Odjevna tehnologija;  

21.  Izvješće i Mišljenje Stručnog povjerenstva u postupku izbora u umjetničko-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u umjetničkom području, 
polje likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 
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22.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje Mišljenja o ispunjavanju nastavne 
komponente u postupku izbora izv.prof.art. Andree Pavetić u umjetničko-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u umjetničkom području, 
polje likovne umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu; 

23. Stavljanje van snage Odluke o imenovanju prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića Voditeljem 
Ureda za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
Klasa: 602-04/13-01/96, Urbroj: 251-68-06/1-13-19 od 27. svibnja 2013.g.; 

24.  Imenovanje prof.dr.sc. Tanje Pušić za Voditeljicu Ureda za izdavačku djelatnost 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

25. Razrješenje doc.dr.sc. Dragane Kopitar dužnosti koordinatorice za završne i 
diplomske radove Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

26.  Imenovanje koordinatora/ice za završne i diplomske radove Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

27.  Doc.dr.sc. Anita Tarbuk – Suglasnost za odlazak na University od Lyon, ITECH, 
Francuska kao sunositelju kilegija „Finishing of Textiles“ u ljetnom semestru 
akademske godine 2017./2018. (veljača-svibanj 2018.) koja će se odvijati u dva 
navrata po tjedan dana: od 12.-16. veljače 2018. i 16.-21. travnja 2018., u trajanju od 
40 sati tjedno; 

28.  Doc.dr.sc. Slavica Bogović  - suglasnost za odlazak na Univerzu v Mariboru radi 
suradnje i znanstveno-istraživačkog rada u okviru bilateralnog projekta „Nove 
tehnologije pri razvoju zaštitne odjeće u virtualnom okruženju“ u razdoblju od 27. 
studenog 2017. do 7. prosinca 2017.g.; 

29.  Doc.dr.sc. Karlo Lelas - suglasnosti za izvođenje nastave na Fakultetu prirodoslovno-
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ljetnom semestru 
akademske godine 2017./2018. na kolegiju Klasična mehanika, 30 sati predavanja;  

 
     30.        DR.SC.-10 Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada Snježane Brnade, dipl.inž.; 

 
           30.1. Izvješće Povjerenstva o ocjeni doktorskog rada Snježane Brnade, dipl.inž.   pod  

naslovom „Deformacije tkanina uvjetovane anizotropnošću“ u postupku 
stjecanja znanstvenog stupnja doktora znanosti u području: Tehničke znanosti, 
polje: Tekstilna tehnologija, grana: Tekstilno-mehaničko inženjerstvo; 

 
   31.      Izvješće o održanoj nastavi na engleskom jeziku u sklopu Erasmus+SMS u ljetnom      

semestru akad.god. 2016./2017. 
 
   32. Posebna upisna kvota sukladno Sporazumu Središnjeg državnog ureda za Hrvate 

izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu; 
 
   33.  Odluka o ustrojavanju radnog mjesta Položaja I. vrste - Voditelj Studentske referade; 
 
   34.        Izmjene i Dopune Izvedbenog plana nastave u akad.god. 2017./2018.  
 

 35.  Uvođenje novog kolegija na poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i 
tehnologija: 

  
- Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće 

doc.dr.sc. Slavica Bogović 
 

 36.   Izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i 
tehnologija u akad.god. 2017./2018. 
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    37.  6. Izmjena Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 
 
    38.        Obavijesti 

38.1. Obavijesti dekanice 
38.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 

       38.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
       38.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
       38.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 

        38.6. Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

       39.       Razno     
 

 
 
 
 
 
 
 

Ad 1 

Prihvaća se Zapisnik 1. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018. održane 16. listopada 2017. godine. 
 
 

Ad 2 
Prihvaća se Zapisnik 2. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2017./2018 održane 8. studenoga 2017. 
godine. 
 
 
 
 

Ad 3 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 1. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 17. listopada 2017. godine, te iznosi važne 
točke. 

 
 

Ad 4 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s 2. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebu u 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 3. studenoga 2017. godine koja je ujedno bila i 
Svečana sjednica na kojoj je dodijeljena spomen-medalja za dugogodišnji rad našem prof.dr.sc. 
Zvonku Dragčeviću, a našoj emeriti profesorici Đurđici Parac Osterman također je dodijeljeno 
posebno priznanje.  

 
 

Ad 5 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće s3. redovite sjednice Senata Sveučilišta u 
Zagrebuu 349. ak.god. (2017./2018.)  održane 14. studenoga 2017. godine ističući važne točke 
kao što su: Pokretanje postupka izbora Rektora Sveučilišta u Zagrebu i imenovanje 
Povjerenstva za izbor; Pokretanje postupka izbora predloženika u počasno zvanje professor 
emeritus u akad.god. 2017./2018.; Donošenje novog Pravilnika i sveučilišnoj nastavnoj literaturi 
Sveučilišta u Zagrebu u nizu Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis; te Prijedlog za 
prihvaćanje nastavnog plana i programa poslijediplomskog specijalističkog studija. 
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Ad 6 
Dekanica Fakulteta daje riječ predstavniku studenata koji predlaže da se poboljša vođenje 
Fakulteta sa uvođenjem e-Indeksa kojim bi se smanjili administrativni poslovi u studentskoj 
referadi, smanjili bi se troškovi, te bi se smanjila zloupotreba papirnatog Indeksa odnosno 
spriječilo bi se studente da lažiraju potpise u Indeksu. Nadalje, napominje da su već i drugi 
fakulteti uveli vođenje e-Indeksa. 
Dekanica Fakulteta zahvaljuje na prijedlogu, te napominje da će prijedlog ozbiljno razmotriti. 
Predstavnik studenta obavještava Fakultetsko vijeće kako je prošli mjesec održan glavni 
sastanak odbora za Tehnologijadu, te moli sve profesore koji smatraju da imaju kandidata 
odnosno studenta koji bi želio sudjelovati u znanstvenom dijelu, da ga počnu pripremati za isto. 

 

Ad 7 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o pristigloj Potvrdnici Senata o izboru 
izv.prof.dr.sc. Branke Vojnović u redovitu profesoricu, te joj Fakultetsko vijeće čestita na izboru. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta obavještava o pristiglim Odluka Matičnog odbora za područje 
Tehničkih znanosti o izboru doc.dr.sc. Anite Tarbuk u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice, 
te o izboru doc.dr.sc. Sandre Flinčec Grgac u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu koji obavještava Fakultetsko vijeće 
da će sve materijale koji se dostavljaju na Matični odbor, a nisu odrađeni kako treba, Matični 
odbor materijale vraćati Povjerenstvu koje je takve materijale potpisalo. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je prof.dr.sc. Edita Vujasnović izabrana 
za predsjednicu pododbora Vijeća tehničkog područja. 

 

Ad 8 
Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga za pokretanje postupka izbora predloženika 
u počasno zvanje professor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, 
u sastavu: prof. emeritus Ivo Soljačić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet 
predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološki fakultet - član Povjerenstva; prof.dr.sc. Alka Mihelić-Bogdanić, Sveučilište u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva. 
 
 

Ad 9 
Stavljanje van snage Odluke o pokretanju postupka izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno 
zvanje znanstveni savjetnik, u području društvenih znanosti, polje: sociologija Klasa: 602-04/17-
77/4, Urbroj: 251-68-01/3-17-8 od 24. travnja 2017.g i imenovanju Stručnog povjerenstva za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.  
 

 
 
 

Ad 10 
Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Žarka Paića u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik, u području društvenih znanosti, polje: sociologija. 
 
 

Ad 11 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
polje: Matematika, grana: matematička analiza, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom. 
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Ad 11.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: Akademik Josip Pečarić, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. 
Mirna Rodić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  članica Povjerenstva i  
Prof.dr.sc. Ivan Perić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno biotehnološki fakultet - član 
Povjerenstva. 
 

 
Ad 12 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Prirodne znanosti, 
polje: Kemija, grana: analitička kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

 
 

Ad 12.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. 
Livio Racané, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - član Povjerenstva i  
Prof.dr.sc. Sandra Babić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije - 
članica Povjerenstva. 

 
 

Ad 13 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena grana: Tekstilna kemija, na neodređeno  

 
 
 

Ad 13.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u sastavu: Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. 
Ana Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i  
Prof.dr.sc. Mirela Leskovac, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i 
tehnologija- članica Povjerenstva. 

 
 

Ad 14 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke 
znanosti, polje: Povijest umjetnosti, grana: povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, 
urbanizma i vizualnih komunikacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

 

Ad 14.1. 
Za člana Stručnog povjerenstva Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni 
profesor predlaže se izv.prof.dr.sc. Žarko Paić. 

 
 

 



8 

 

 

Ad 15 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavno zvanje docent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, polje: 
Ekonomija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

 

Ad 15.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docenta u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Ivan Novak, Sveučilište u 
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; Prof.dr.sc. Darko Tipurić, 
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet - član Povjerenstva i Izv.prof.dr.sc. Mislav Ante 
Omazić, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet  - član Povjerenstva. 
 

Ad 16 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u nastavno 
zvanje viši predavač, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstveno polje: 
Kineziologija, grana: kineziološka edukacija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom. 
 

Ad 16.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno 
zvanje viši predavač u sastavu: Ksenija Fučkar-Reichel, v.pred., prof., Sveučilište u Zagrebu, 
Prirodoslovno-matematički fakultet - predsjednica Povjerenstva; Prof.dr.sc. Goran Oreb, 
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet  - član Povjerenstva i  Doc.dr.sc. Vjekoslav 
Cigrovski, Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet - član Povjerenstva. 

 
 
 

Ad 17 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavač, 
naslovno zvanje u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstveno polje: Povijest 
umjetnosti, grana: Povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih 
komunikacija;. 

 

Ad 17.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno 
zvanje predavač u sastavu: Doc.dr.sc. Katarina Nina Simončič., Sveučilište u Zagrebu, 
Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. Žarko Paić, Sveučilište 
u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - član Povjerenstva i Izv.prof.dr.sc. Dragan Damjanović, 
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet - član Povjerenstva. 
 

 
 

 
Ad 18 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničko 
zvanje asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija, grana: Dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, na 
Zavodu za dizajn tekstila i odjeće.  
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Ad 18.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
suradničko zvanje asistent u sastavu: Doc.dr.sc. Irena Šabarić, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-
tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak, Sveučilište u 
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i Prof.dr.sc. Tanja Jurčević Lulić, 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje - članica Povjerenstva. 

 
 

Ad 19 
Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 
suradničko zvanje asistent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, polje: Tekstilna 
tehnologija, grana: dizajn tekstila i odjeće, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u 
Zavodu za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju. 

 

 

Ad 19.1. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
suradničko zvanje asistent u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, Sveučilište u Zagrebu, 
Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i Izv.prof.dr.sc.Igor 
Majnarić, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet - član Povjerenstva. 

 
 

Ad 20 
Dr.sc. Anica Hursa Šajatović, docentica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice u 
znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija, znanstvena 
grana: Odjevna tehnologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu jer ispunjava sve 
uvjete propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 

 

Ad 21 
Dekanica Fakulteta upoznaje Fakultetsko vijeće s Izvješćem i Mišljenjem Stručnog povjerenstva 
Sveučilišta u Zagrebu Akademije likovnih umjetnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavno 
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor u umjetničkom području, polje likovne 
umjetnosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu. Temeljem ovog Izvješća i 
Mišljenja Matični odbor za umjetničko područje donio je Odluku o izboru izv.prof.art. Andree 
Pavetić u umjetničku komponentu umjetničko-nastavnog zvanja redovite profesorice. 
 

 

Ad 22 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju nastavne komponente u 
postupku izbora izv.prof.art. Andree Pavetić u umjetničko-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice – prvi izbor u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, na 
neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u sastavu: Prof.art. Snježana Vego, Sveučilište 
u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Prof.dr.sc. Tanja Pušić, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - članica Povjerenstva i Prof.mr.art. Siniša 
Reberski, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti - član Povjerenstva 
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Ad 23 
Stavlja se van snage Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/13-01/96, URBROJ: 251-68-
06/1-13-19  od 27. svibnja 2013. god. o imenovanju prof. dr. sc. Zvonka Dragčevića Voditeljem 
Ureda za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zagrebu  Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 
 

Ad 24 
Prof.dr.sc. Tanja Pušić imenuje se za Voditeljicu Ureda za izdavačku djelatnost Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 
Odluka Klasa: 602-04/13-01/96, Urbroj: 251-68-06/1-13-19 od 27. svibnja 2013. godine. 
 
 
 

 
Ad 25 

Stavlja se van snage Odluka Fakultetskog vijeća KLASA: 602-04/15-77/5, URBROJ: 251-68-
06/2-15-31  od 19. listopada 2015. god. o imenovanju doc.dr.sc. Dragane Kopitar 
koordinatoricom za završne i diplomske radove Sveučilišta u Zagrebu  Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta. 
 

 

Ad 26 
Doc.dr.sc. Renata Hrženjak imenuje se koordinatoricom za završne i diplomske radove 
Sveučilišta u Zagrebu  Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 

 
Ad 27 

Doc. dr. sc. Aniti Tarbuk daje se suglasnost za odlazak na University of Lyon, ITECH, Lyon, 
Francuska kao sunositelju kolegija „Finishing of Textiles“ u ljetnom semestru akademske godine 
2017./2018. (veljača-svibanj 2018.god.) koja će se odvijati u dva navrata po tjedan dana: od 
12.-16. veljače 2018. god. i od 16.-21. travnja 2018.god. 
 

 

 
Ad 28 

Doc. dr. sc. Slavici Bogović daje se suglasnost za odlazak na Univerzu v Mariboru, Slovenija, 

radi suradnje i znanstveno-istraživačkog rada u okviru bilateralnog projekta „Nove tehnologije 

pri razvoju zaštitne odjeće u virtualnom okruženju“ u razdoblju od 27. studenog 2017. god. do 

7. prosinca 2017.god. 

 
 

Ad 29 
Doc. dr. sc. Karlu Lelasu daje se suglasnost za izvođenje nastave na Fakultetu prirodoslovno 
matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u ljetnom semestru akademske godine 
2017./2018. na kolegiju Klasična mehanika. 
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Ad 30 
Prihvaća se Izvješće Stručnog povjerenstva o ocjeni doktorske disertacije u postupku stjecanja 
akademskog stupnja doktorice znanosti u okviru doktorskog studija Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, pristupnice Snježane Brnade, dipl.ing pod naslovom   
„Deformacije tkanina uvjetovane anizotropnošću“ iz znanstvenog područja: Tehničkih znanosti, 
znanstveno polje: Tekstilna tehnologija te se odobrava obrana. 
 
 
 

Ad 31 
Utvrđuje se i prihvaća Izvješće o održanoj nastavi za kolegije na engleskom  jeziku u sklopu 
ERASMUS+ SMS u ljetnom semestru na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
Fakultetu za akademsku godinu 2016./2017. 
 
 
 

Ad 32 
tvrđuju se upisne kvote za upis preddiplomskih i integriranih studija na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom fakulteta za akad.god. 2018./2019. za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
sukladno privitku koji čini sastavni dio ove Odluke. 
 
 
 

Ad 33 
U Pravilniku o ustroju radnih mjesta Broj: 02-215/1-02 od 21.veljače 2002.godine u glavi VI 
TAJNIŠTVO FAKULTETA pod točkom VI/III ustrojava se radno mjesto -  Položaj I. vrste - 
Voditelj Studentske referade 
 
 
 

Ad 34 
Utvrđuju se i prihvaćaju Izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na Sveučilištu u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkom Fakultetu za akademsku godinu 2017./2018. 
 
 
 
 

Ad 35 
Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Tekstilna znanost i tehnologija uvodi se novi kolegij 
pod nazivom Topološke invarijante pri projektiranju funkcionalne odjeće. 

 
 
 

Ad 36 
Donosi se izvedbeni plan nastave za poslijediplomski sveučilišni studij Tekstilna znanost i 
tehnologija u akademskoj godini 2017./2018.  
 
 
 

Ad 37 
Prihvaća se 6. izmjena Plana nabave za 2017. godinu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta. 
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Ad 38 

Dekanica Fakulteta poziva sve da se odazovu u ponedjeljak u 8,30 sati kako bi zajednički okitili 
bor u prizemlju Fakulteta. 
Nadalje, poziva sve nastavnike na sastanak nastavnika koji će se održati u ponedjeljak u 9,00 
sati, a vezano je za upisivanje u ISVU sustav. 
Dekanica Fakulteta se osobno zahvaljuje svima koji su učestvovali na Smotri Sveučilišta u 
Zagrebu. 
Dekanica Fakulteta najavljuje Dane otvorenih vrata, te moli da svi budu prisutni obzirom da je 
najavljen dolazak naših budućih studenata. 
Nadalje, Dekanica Fakulteta najavljuje priprema za Dan doktoranada, te daje riječ Voditeljici 
doktorskog studija koja obavještava da će se dana 9. veljače 2018.g. održati Dan doktoranada, 
te moli da se doktorandima pomogne oko izrade postera kao i oko priprema za temu doktorskog 
rada. 
 
Prodekanica za nastavu se zahvaljuje svima koji su učestvovali na 22. Smotri Sveučilišta u 
Zagrebu koja je održana od 23. do 25.11.2017. godine. 
Prvog dana 23.11.2017. kada je bilo otvorenje predstavili su nam se naši mentori sa studentima 
sa modnom revijom. Štand su posjetili ministrica Blaženka Divjak, Rektor Damir Boras, prorektor 
Miljenko Šimpraga i prorektorica Čuković-Bagić, zatim posjetili su nas i naši studenti, a u petak 
24.11.2017. je bilo organizirano predavanje „Najbolje na Sveučilištu“, te je tu prezentaciju 
održala Zorana Kovačević sa temom „Kako tekstil mijenja svijet“, u subotu 25.11.2017. na 
završnom zatvaranju Tekstilno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dodijeljeno je 
priznanje u kategoriji najbolje uređeni izložbeni prostor. 
Prodekanica za nastavu zahvaljuje svima koji su sudjelovali u organizaciji i prezentaciji 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta na Smotri Sveučilišta u Zagrebu. 

Nadalje, prodekanica za nastavu obavještava o najavi održavanja Tehnologijade za slijedeću 

godinu od  7. do 13. svibnja 2018., te poziva nastavnike mentore i studente da prijave 

znanstvene radove. 

 
 
 

Ad 39 
Razno 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku koji informira Fakultetsko vijeće da je 
od ukupno upisanih 49 studenata koji su upisani prije Bolonje, a kojima je odobren rok do 30. 
rujna 2017.g. kao rok za završetak studija, 32 studenata je završilo svoj studij, dok 17 studenata 
nije završilo studij. Od tih 17 studenata ostalo je 2 studenata kojima je ostao još samo jedan 
ispit, no rok za polaganje tog jednog ispita je prošao.  
  
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 13,50 sati. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                     Dekanica 
 
 
     Vlasta Horvat, v.r.                                                                Prof.dr.sc. Sandra Bischof, v.r. 


