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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/17-70-1 
URBROJ: 251-68-06/3-17-2 
 
Zagreb, 13. ožujka 2017. 
 
 
 

 
Z A P I S N I K 

 
5. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2016./2017. održane 13. ožujka 2017. godine, u predavaonici B-
316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s početkom 
u 9:00 sati. 
 
Prodekanica za međufakultetsku i međunarodnu suradnju izv.prof.art. Andrea Pavetić pozdravlja 
prisutne članove, utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 43 člana 
Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može održati.  
Ujedno informira Fakultetsko vijeće o službenoj odsutnosti Dekanice prof.dr.sc. Sandre Bischof, 
te da je Odlukom Dekanice imenovana njenom zamjenicom. 
Isto tako, upoznaje Fakultetsko vijeće sa ispričanim članovima. 
 
Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić upoznaje Fakultetsko vijeće s Dnevnim redom. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno usvaja slijedeći 
 
 
 
 

Dnevni red : 
 

 
 

1. Prijedlog upisnih kvota za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i 
diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 
 

2. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak.god. 2016./2017.; 

 
2.1.  Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i  Studentske 

zborove njegovih sastavnica u ak.god. 2016./2017.; 
 
2.2.   Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog povjerenstva radi 

provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta iz redova nastavnika; 

 
2.3.   Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za prigovore radi 

provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta iz redova nastavnika; 
 

3.   Razno 
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Ad 1 
 

Prijedlog upisnih kvota za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih 
preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić daje riječ Prodekanici za nastavu koja prikazom na 
projekcijskom platnu detaljno obrazlaže Prijedlog upisnih kvota za upis u I. godinu preddiplomskih 
i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta.  
Temeljem glasovanja Fakultetsko vijeće je donijelo Odluku o utvrđivanju upisnih kvota za upis u 
I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu  
Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
 

Ad 2 
Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u ak.god. 2016./2017. 
 

 

Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić obavještava Fakultetsko vijeće da se materijali za ovu 
točku nalaze na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu kao i na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta.  
 
 
 
 

Ad 2.1. 
Obavijest o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 

Studentske zborove njegovih sastavnica u ak.god. 2016./2017. 
 

Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić informira Fakultetsko vijeće o pristigloj Odluci rektora 
prof.dr.sc. Damira Borasa o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 
Isto tako, prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić obavještava da će se Izbori za Studentski zbor 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta održati u utorak 28. ožujka 2017. i u srijedu 
29. ožujka 2017.godine u vremenu od 8,00 do 20,00 sati. 
 
 
 

Ad 2.2. 
Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog povjerenstva 

radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta iz redova nastavnika 

 
Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Izbornog 
povjerenstva radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta redova nastavnika. Povjerenstvo se imenuje temeljem članka 7. Pravilnika 
o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica Sveučilišta 
u Zagrebu kojeg je prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić pročitala prisutnim članovima 
Fakultetskog vijeća. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na prijedlog, te jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju 
prijedloga Fakultetskog vijeća za imenovanje Izbornog povjerenstva radi provedbe izbora za 
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika. 
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Ad 2.3. 
Utvrđivanje prijedloga Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za prigovore 

radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika 

 
 

Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić predlaže Fakultetskom vijeću imenovanje Povjerenstva 
za prigovore radi provedbe izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika. Povjerenstvo se imenuje temeljem članka 10. 
Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu kojeg je prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić pročitala prisutnim 
članovima Fakultetskog vijeća. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi na prijedlog, te jednoglasno donosi Odluku o utvrđivanju 
prijedloga Fakultetskog vijeća o imenovanju Povjerenstva za prigovore radi provedbe izbora za 
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz redova nastavnika. 
Isto tako, prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić informira Fakultetsko vijeće o zaprimljenoj 
odluci Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehniološkog fakulteta, kako slijedi: 
Na temelju članka 13.Statua Sveučilišta u Zagrebu, članka 15.Zakona o studentskom zboru i  
drugim studentskim organizacijama (NN  71/2007.), te članka 7, pravilnika  o izborima za 
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, 
donosi se odluka o imenovanju predstavnika iz reda studenata na temelju prijedloga 
Studentskog zbora Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 

 
 

Ad 3 
R a z n o 

 
 

Prodekanica izv.prof.art. Andrea Pavetić moli sve članove Fakultetskog vijeća koji mogu u 
slijedećoj akademskoj godini održati nastavu na engleskom jeziku za dolazeće studente da se 
jave mailom članici Ureda za međunarodnu suradnju doc.dr.sc. Emiliji Zdravevi, kako bi dolazni 
studenti mogli odabrati koje kolegije će slušati na našem Fakultetu. 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 9 sati i 55 minuta. 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                                                                         Dekanica 
 
Vlasta Horvat, v.r.                                                                          Prof.dr.sc. Sandra Bischof                
                                                  
                                                                                      

u.z. Prodekanica za međufakultetsku i  
međunarodnu suradnju 

       Izv.prof.art Andrea Pavetić, v.r. 

 


