
 1 

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

 
KLASA: 602-04/20-01/317 

URBROJ: 251-68-01/1-20-2a 

 
Zagreb, 1. listopada 2020. 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u 
akademskoj godini 2020./2021. održane 1. listopada 2020. godine, u predavaonicama A-301 i A-201 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom u 
10:00 sati. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća održava se u dvoranama A-301 i A-201 Fakulteta te je između navedenih 
dvorana uspostavljen video prijenos. Sjednici osim članova Fakultetskog vijeća do točke 3. Dnevnog reda 
mogu prisustvovati i ne članovi Fakultetskog vijeća.  
Obnašateljica dužnosti dekanice (u daljnjem tekstu: o.d. dekanica) Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa 
Šajatović nalazi se u dvorani A-301 pozdravlja prisutne i upoznaje ih popisom ispričanih članova. Nakon 
održane uvodne riječi, odlazi u dvoranu A-201 te i tamo pozdravlja prisutne, nakon čega se vraća u 
dvoranu A-301 i započinje s radnim dijelom sjednice Fakultetskog vijeća. 
O.d. dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum te se sjednica može održati.  
O.d. dekanica Fakulteta uz prikaz na projekcijskom platnu predlaže Fakultetskom vijeću Dnevni red. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća sljedeći 

 

D n e v n i  r e d : 
 
1.  Izvještajni govor o radu za razdoblje od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. godine 

2.  Svečani čin primopredaje Dekanskog lanca 

3.  Donošenje odluke o razrješenju prof.dr.sc. Gordane Pavlović s položaja dekanice Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata 

 
4.  Donošenje Odluke o razrješenju s položaja prodekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata 
 

4.1. Prodekanica za nastavu prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović 

4.2. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić 

4.3.Prodekanica za poslovanje izv.prof.dr.sc. Slavica Bogović 

4.4. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Ivana Schwarz 
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5.  Izbor obnašatelja dužnosti prodekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

5.1. Prodekan za nastavu  
Prijedlog: Prof.dr.sc. Tomislav Rolich 

5.2. Prodekanica za znanstveno-istraživački rad  
Prijedlog: Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac 
 

5.3. Prodekanica za poslovanje  
Prijedlog: Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić 
 

5.4. Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju  
Prijedlog: Izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk 
 
 
 

Ad 1. 

 
O.d. Dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović daje riječ prof.dr.sc. Gordani Pavlović koja 
održava izvještajni govor o radu za razdoblje od 1. listopada 2019. godine do 30. rujna 2020. godine uz 
prikaz prezentacije na projekcijskom platnu.  
 

Ad 2. 
 

Prof.dr.sc. Gordana Pavlović predaje dekanski lanac novoizabranoj o.d. dekanici Fakulteta izv.prof.dr.sc. 
Anici Hursa Šajatović i čestita joj na funkciji. 
O.d. dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović obraća se prisutnima prigodnim riječima i uz 
prikaz na projekcijskom platnu predstavlja prisutnima plan aktivnosti za akademsku godinu 2020./2021. 
U zaključku izlaganja navodi da su ugled i snaga Fakulteta svi njegovi zaposlenici te da je potrebno 
poraditi na izgradnji tima TTF i zbližavanju svih djelatnika te na kraju ističe da je predviđene aktivnosti 
moguće provesti samo uz aktivnu potporu i podršku svih zaposlenika Fakulteta.  
 
Po završetku izlaganja o.d. dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović zahvaljuje svim 
prisutnima te moli prisutne koji nisu članovi Fakultetskog vijeća da napuste sjednicu s obzirom da je 
svečani dio sjednice završen. Ujedno poziva članove Fakultetskog vijeća koji se nalaze u dvorani A-201 
Fakulteta da dođu u dvoranu A-301 kako bi se glasovanje o točkama 3. do 5. dnevnog reda održalo u 
jednoj dvorani te ujedno svim prisutnima skreće pozornost na pridržavanje epidemioloških mjera. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća nastavlja se održavati samo u dvorani A-301 Fakulteta. 
O.d. dekanica izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović utvrđuje kvorum i prelazi se na rad po točkama 3. do 
5. dnevnog reda. 

 
 

Ad 3. 
 

O.d. dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović predlaže Fakultetskom vijeću da se 

dosadašnja dekanica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta prof. dr. sc. Gordana Pavlović 

razriješi s položaja s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata te se pristupa glasovanju. 
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Prof.dr.sc. Gordana Pavlović prestaje obnašati dužnost dekanice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata. 

 
 

Ad 4 
 

O.d. dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović predlaže Fakultetskom vijeću da se 
dosadašnje prodekanice Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta razriješe s položaja s 
danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata te se pristupa glasovanju. 
 
 
 

Ad 4.1. 
 

Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović prestaje obnašati dužnost prodekanice za nastavu Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata. 

 
 
 

Ad 4.2. 
 

Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić prestaje obnašati dužnost prodekanice za znanstveno-istraživački rad 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka 

mandata. 

 
 

Ad 4.3. 
 

Izv.prof.dr.sc. Slavica Bogović prestaje obnašati dužnost prodekanice za poslovanje Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog isteka mandata. 

 
 
 

Ad 4.4. 
 

Doc.dr.sc. Ivana Schwarz prestaje obnašati dužnost prodekanice za međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta s danom 30. rujna 2020. godine zbog 

isteka mandata. 

 
 

Ad 5. 
 
O.d. dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović upoznaje prisutne s prijedlogom 
obnašatelja/ica dužnosti prodekana Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta i to: 
 

- Prodekan za nastavu: Prof.dr.sc. Tomislav Rolich;  
- Prodekanica za znanstveno-istraživački rad: Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac 
- Prodekanica za poslovanje: Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić 
- Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju: Izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk 
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Nakon upoznavanja prisutnih s prijedlogom obnašatelja/ica dužnosti prodekana Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta, o.d. dekanica Fakulteta upoznaje prisutne s kratkim obrazloženjem 
odabira predloženika i predloženica. 
 
Postupak izbora obnašatelja/ica dužnosti prodekana/ica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta provodi se tajnim glasovanjem. 

Osniva se Izborno povjerenstvo za provođenje izbora obnašatelja/ica dužnosti prodekana/ica 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u postupku tajnog glasovanja, a za članove 
Izbornog povjerenstva imenuju se: 
 

1. Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič – predsjednica 
2. Prof.dr.sc. Mario Cetina – član 
3. Doc.dr.sc. Karlo Lelas – član  

 
 
Pristupa se tajnom glasovanju. 
 
Glasovalo je 60 članova Fakultetskog vijeća. 
 
Izborno povjerenstvo utvrđuje da nije bilo nepravilnosti u tijeku glasanja. 
 
Izborno povjerenstvo otvorilo je glasačke kutije i javno prebrojilo glasove. 
 
Fakultetsko vijeće glasalo je kako slijedi: 
 
 
 

Ad 5.1. 
 

Prof.dr.sc. Tomislav Rolich izabire se za obnašatelja dužnosti prodekana za nastavu Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. 

 

 
Ad 5.2. 

 
Izv.prof.dr.sc. Sandra Flinčec Grgac izabire se za obnašateljicu dužnosti prodekanice za znanstveno-

istraživački rad Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2020. 

do 30. rujna 2021. godine. 

 

Ad 5.3. 
 

Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić izabire se za obnašateljicu dužnosti prodekanice za poslovanje 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 

2021. godine. 
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Ad 5.4. 
 

Izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk izabire se za obnašateljicu dužnosti prodekanice za međuinstitucijsku i 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za razdoblje od 1. 

listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. 

 

Zapisnik izbornog povjerenstva te važeći, nevažeći i neupotrijebljeni listići zapečaćeni su i predani u 

arhivu Fakultetskog vijeća. 

 

O.d. dekanica Fakulteta izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, članovi Izbornog povjerenstva kao i svi 
članovi Fakultetskog vijeća čestitaju izabranom obnašatelju i obanašateljicama dužnosti prodekana/ica. 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12:35 sati. 
 
 
 
 
 
     Zapisnik sastavio:                                        o.d. Dekanica: 
 
Franjo Benjak, mag.oec. , v.r.                   izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, v.r. 


