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             Sveučilište u Zagrebu 
           Tekstilno-tehnološki fakultet 
 

 
KLASA: 602-04/19-053/01 
URBROJ: 251-68-02-02/1-19-2a 
Zagreb, 28. siječnja 2019. 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

4. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 21. siječnja 2019. godine, u predavaonici 
B-316 (KOTKA) Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a s 
početkom u 9:00 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 53   
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati.  
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenim dvjema predstavkama 
Zavoda za tekstilnu kemiju i ekologiju koji je zatražio da točku 13. vezano uz Odbor za zaštitu 
na radu skinemo sa Dnevnog reda, te će detaljno obrazloženje o razlozima zašto ova točka 
treba ostati na Dnevnom redu dati kada se dođe do te točke. 
Dekanica Fakulteta daje Dnevni red na glasovanje.  
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno prihvaća slijedeći 
 
 
 
Dnevni red : 
 
 
 

1. Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 1. listopada 2018. 
godine 

2. Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 17. prosinca 2018. 
godine 

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

4. Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 
 

5. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta 
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6. Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu za ak.god. 2017./2018. 

7. Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta za ak.god. 2018./2019. 

8. Pokretanje postupka  izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno 
polje: Matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za 
rodiljni dopust) 

8.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora (m/ž) 
na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje 
Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na određeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) 

9.  Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Slavenke Petrak u znanstveno zvanje 
znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija  

 
9.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Slavenke 

Petrak u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

 
10.  Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Ksenije Doležal u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija  

 
10.1. Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Ksenije 

Doležal u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih 
znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 

 
11.  Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog 

izvršitelja na radno mjesto redovitog profesora–prvi izbor, u znanstvenom području 
prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za primijenjenu kemiju 

 
12. Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

12.1. Imenovanje predstojnika/ce Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
13.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/15-77/2, Urbroj: 
251-68-06/1-15-24 od 18. svibnja 2015.g. 

 
13.1.  Imenovanje članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 

14.  Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-19/18-01/03, Urbroj: 
251-68-06/3-18-11 od 22. listopada 2018. 

 
14.1.  Imenovanje članova Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta  
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15.  Stavljanje van snage imenovanje članova Povjerenstva za projekte Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/13-01/193, Urbroj: 251-68-
06/1-13-40 od 20. prosinca 2013.g. 

 
15.1. Imenovanje članova Povjerenstva za projekte Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-  

tehnološkog fakulteta 
 

16.  Prijave za izradu nastavne, znanstvene i stručne literature u 2019. godini 
 

17. Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih 
studija i diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

 
     18.  Obavijesti 

            18.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
            18.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
            18.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
            18.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 

 
     19.  Razno     
 
 
 
 

 
Ad 1 

Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 

održane 1. listopada 2018. godine 
 
Prihvaća se  Zapisnik 1. izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 1. listopada 2018. 
godine. 
 
 
 

Ad 2 
Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 
održane 17. siječnja 2019. godine 

 
Prihvaća se Zapisnik 3. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. održane 17. siječnja 2019. godine. 
 
 
 
 

Ad 3 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika  

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće o dobivenoj Odluci Senata o odobravanju 
pokretanja postupka stjecanja doktorata znanosti u okviru doktorskog studija za predloženicu 
Suzanu Kutnjak Mravlinčić. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je u tijeku postupak izbora za Josipu 
Štefanec koji se nešto odužio, te ponovno napominje kako je važno na vrijeme pokrenuti 
postupak izbora. Nadalje, obavještava da je Matični odbor dostavio dopis da nije nadležan za 
izbor članova povjerenstva već je to Arhitektonski fakultet. 
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Također obavještava, da je dostavljen dopis Predstojnice Zavoda za tekstilnu kemiju i 
ekologiju izv.prof.dr.sc. Anite Tarbuk u kojem moli da se pod ovom točkom prikaže plan 
napredovanja i zapošljavanja Zavoda za 2019. godinu. Dekanica Fakulteta obrazlaže da je 
Senat na svojoj sjednici u prosincu 2018. usvojio sve planove zapošljavanja svih sastavnica, 
međutim u petak je stigla obavijest s Rektorata da će se taj plan zapošljavanja uskoro 
ponovno revidirati, u kontekstu novog Kolektivnog ugovora i novog prijedloga Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Tekst prijedloga su svi dekani dobili, te će isti 
biti sutra na sjednici Senata. Vezano uz koeficijente i napredovanja, plan zapošljavanja ove 
Uprave ide u smjeru da se u 2019. godini sva napredovanja realiziraju, te će se pokušati 
ostvariti i napredovanja za zaposlenike u stručnim zvanjima. Uvidom u prethodna traženja 
suglasnosti i tablicu koeficijenata koja je prilično kompleksna i složena zamijećeno je da je bilo 
dosta prenamjena suglasnosti iz znanstveno-nastavnih koeficijenata u koeficijente za 
administrativno osoblje, te vezano uz natječaje koji su poništeni, išlo se u smjeru da se 
koeficijenti ne troše tamo gdje ne postoji zakonom propisana obaveza, već da se koriste za 
napredovanja u znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima. Isto tako, obavještava, 
da je raspisan natječaj za izbor stručnog suradnika pravne struke jer je detaljnom analizom 
utvrđeno da je doista, osim tajnice gđe Miletić, prijeko potreban još jedan pravnik, te je ta 
procedura obavljena prema Zakonu. Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je 
prošli tjedan održan sastanak sa cjelokupnim administrativnim službama, te je tajnica gđa 
Miletić zadužena da u roku od tjedan dana protokolira nove smjernice rada središnjih službi. 
Prvi korak koji je poduzet je uvođenje uredovnog vremena Dekanata. Uredovno vrijeme 
Dekanata je od 10-12 sati, te moli da se dolasci ograniče u tom vremenskom razdoblju.  
Isto tako napominje da će se materijali koji nisu stigli dva tjedna prije održavanja sjednice 
Vijeća, uvrstiti u dnevni red iduće sjednice Fakultetskog vijeća. Dekanica Fakulteta ponovno 
pojašnjava da materijali moraju biti predani dva tjedna prije zakazane sjednice Fakultetskog 
vijeća, što znači da moraju biti pripremljeni, potpisani i skenirani materijali.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja moli da se prikaže na 
projekcijskom platnu plan napredovanja Zavoda jer nisu zadovoljni odgovorom koji je dobiven, 
te ih zanima da li su koeficijenti koji su stavljeni u plan napredovanja unijeti u 2019. godinu.  
Dekanica Fakulteta odgovara da nema zakonsku obavezu kojom bi trebala prikazati tablicu 
plana zapošljavanja na Fakultetskom vijeću, te dodaje, da od prijašnje Uprave u proteklih šest 
godina tablica plana zapošljavanja nije bila nikada prikazana.  
Prof.dr.sc. Sandra Bischof dodaje kako tablicu plana zapošljavanja nikada nitko nije zatražio 
da se prikaže na Fakultetskom vijeću, te isto tako moli da se za slijedeću sjednicu 
Fakultetskog vijeća pripremi tablica koja će biti prikazana na projekcijskom platnu. 
Dekanica Fakulteta prof.dr.sc. Gordana Pavlović ostaje pri svemu što je iznijela, te smatra da 
bi se trebala prikazati i tablica plana zapošljavanja u vrijeme dok je prof.dr.sc. Sandra Bischof 
bila dekanica Fakulteta iz koje bi bilo vidljivo kako su se trošili koeficijenti. Ujedno naglašava, 
po pitanju koeficijenata, da su, prema dogovoru sa Zavodom za dizajn, raspisana dva 
natječaja za docenta, te se teži za snažnim kadrovskim ojačavanjem Zavoda za dizajn u 
znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima izbjegavajući veći broj predavača kao 
i vanjskih suradnika. To je Zavod koji organizira i izvodi nastavu za pola naših studenata, od 
toga ostali Zavodi u toj nastavi sudjeluju samo oko 20%, o čemu je izrađena analiza.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji napominje da je on tražio više puta 
od prijašnje Uprave tablicu plana zapošljavanja, vodeći računa o bržim i kvalitetnijim 
napredovanjima, a posebno za kolege kojima su ugovori bili pred isticanjem, što je njega kao 
mentora na neki način dosta pogađalo. Napominje, da svaki mentor ulaže u razvoj kolega i 
kolegica, te ima i odgovornost za njihovo napredovanje. Najljepši rezultat rada je kada svaki 
pojedinac u kolektivu zna vrijeme svojih obaveza, a isto tako  zna i vrijeme svojih 
napredovanja.  
 

Ad 4 
Obavijesti Dekanice Fakulteta i Prodekanica Fakulteta 

 
Obavijesti Dekanice Fakulteta 
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Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će se sjednica Senata održati 22. 
siječnja 2019.g. Nadalje, podsjeća i poziva da se pokažemo kao izuzetno dobri domaćini na 
događanjima ovaj tjedan, a to su TZG koji će se održati 23. i 24. siječnja 2019.g.  i Dan 
Fakulteta koji će se održati 25. siječnja 2019.g. Dan Fakulteta je zamišljen da to bude dan 
naših studenata, te naglašava da smo mi ovdje radi studenata. U ovim organizacijskim 
procesima angažirano je 35 studenata uz Odbor za odnose s javnošću na čelu s doc.dr.sc. 
Ružicom Brunšek. Isto tako zahvaljuje prof.dr.sc. Zlatku Vrljičaku koji je intenzivno uključen u 
proslavu Dana Fakulteta. 
Dekanica Fakulteta zahvaljuje svima koji su u organizacijskom odboru TZG-a na čelu sa 
izv.prof.dr.sc. Ivanom Novakom, te ponovno zahvaljuje cjelokupnom znanstvenom odboru 
TZG-a  ističući pri tome prof.emeritu Anu Marija Grancarić koja je za ovaj skup osigurala 
dolazak velikog broja uglednih profesora iz inozemstva.  
Dekanica Fakulteta obavještava i podsjeća, a vezano za održani Dekanski kolegij na kojemu 
se raspravljalo o nizu stvari, da će se u veljači održati izvanredna sjednica Fakultetskog vijeća 
o problematici nastave. Poziva studente da se po tom pitanju dobro pripreme i da sudjeluju u 
raspravi. Nadalje, napominje, da će uz suglasnost Sindikalne podružnice, ići na čitanje 
Pravilnik o ustrojstvu i opisu radnih mjesta. Također će se ustrojiti Odbor za strateški razvoj 
Fakulteta i Gospodarski savjet. Nadalje, na Dekanskom kolegiju se raspravljalo o arhivi 
Fakulteta i o izradi web stranice Fakulteta koja je u tijeku.  
Dekanica Fakulteta obavještava da smo 7. siječnja 2019.g. dobili od Gradske skupštine Grada 
Zagreba, Odbora za javna priznanja poziv radi podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade 
Grada Zagreba, te se prijedlozi mogu dostaviti do 1. veljače  2019.g. Odboru za javna 
priznanja. Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se pojedincima u obliku priznanja i u novčanom 
iznosu visinu kojega određuje Odbor.  
Nadalje, Dekanica Fakulteta informira o osnivanju Povjerenstva za recenziju nastavnih 
materijala na čijem čelu je prof.dr.sc. Stana Kovačević, te su ostali članovi: prof.dr.sc. 
Antoneta Tomljenović, prodekanica za nastavu; doc.dr.sc. Slavica Bogović, prodekanica za 
poslovanje; doc.art. Helena Schultheis Edgeler i izv.prof.dr.sc. Livio Racané. Zadaća tog 
Povjerenstva je vezana uz novi Pravilnik o izborima u zvanja Rektorskog zbora prema kojemu 
jedan od uvjeta, unapređenje nastavnih materijala mora biti prilikom izbora u zvanja 
potkrijepljeno Odlukom nadležnog tijela, a to je Fakultetsko vijeće. Ako postoji inoviranje 
nekog kolegija, materijali moraju biti poslani Povjerenstvu za recenziju nastavnih materijala.  
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja moli da se dostavi 
pisani hodogram kako bi se znalo na koji će se način isto provoditi. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da će hodogram poslati Povjerenstvo za 
recenziju nastavnih materijala. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Tanji Pušić koja napominje da postoji Ured za 
izdavačku djelatnost kojeg čini povjerenstvo za znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, te 
da danas usvajamo točku 16., te je zanima u kojim segmentima se kose radovi ovih tijela, 
odnosno kome će ići ovi nastavni materijali, kojem povjerenstvu. Nadalje napominje, da joj nije 
jasan rad ovog Povjerenstva. 
Dekanica Fakulteta pojašnjava da se recenzija nastavnih materijala odnosi na sve nastavne 
materijale, odnosno u svim oblicima, osim naravno sveučilišnih udžbenika i monografija koje 
Ured za izdavačku djelatnost protokolira prema Sveučilištu. Isto tako pojašnjava da Ured 
priprema materijale za izdavanje prema Sveučilištu, te da Ured nema ta ovlaštenja da može 
odlučivati o kvaliteti nekog nastavnog materijala. Na isti takav način ustrojen je i Sveučilišni 
ured za izdavačku djelatnost gdje sami kandidati na obrascu predlažu recenzente i taj Ured 
protokolira rad s recenzentima.  
Dekanica daje riječ prof.dr.sc. Darku Ujeviću koji napominje da ova točka ima jako puno 
smisla radi toga što su svi materijali koji su pripremljeni za publikaciju u ovoj godini, stigli u 
zadnji čas na usvajanje kako bi se moglo krenuti dalje s postupkom recenzije i da se može 
javiti na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja po pitanju financiranja izdavanja. 
 
 
 
 
Obavijesti prodekanica 
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Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za poslovanje doc.dr.sc. Slavici Bogović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće o nabavi i projektima koji su u postupku. Moli da se računi koji 
su na ime dostave na urudžbeni zapisnik. Vezano za nabavu mjerne opreme odnosno 
instrumenata veće vrijednosti iz inozemstva, moli da se uračuna da se treba platiti prijevoz, a 
vrlo često i carina, instalacija a neki puta i pristojbe vezane za objavu u oglasima.  
Dekanica Fakulteta daje primjer stubišta u Savskoj za koje se moralo izdvojiti 50.000,00 kn iz 
sredstava Fakulteta jer isto nije bilo predviđeno projektom, te moli da se sagledavaju sve 
financijske situacije u projektnoj cjelini, te da se pokuša osigurati što više sredstava iz projekta, 
ne oslanjajući se na proračun Fakulteta.  
Nastavno na obavijesti prodekanice za poslovanje, Dekanica Fakulteta izvještava o stanju 
potpora na dan 31. prosinca 2018.g. Apelira na vremenski slijed stizanja Zahtjeva za nabavu 
čiji izvor financiranja su sredstva potpora, a s obzirom na činjenicu da se djelatnici nisu 
pridržavali roka 1. prosinca 2018.g. što otežava rad središnjih službi. 
  
Dekanica Fakulteta obavještava da je ove godine bilo najviše do sada ukupno prihoda vezano 
za potpore. Iznos ukupnog prihoda vezanog za potpore iznosio je 546.226,56  kn, a od toga je 
gotovo sve ovog puta i realizirano. Ukupno je bilo 20 potpora, te od gore navedenog iznosa 
najviše je potrošeno na mobilnosti, zatim je potrošeno na publiciranje, sitnu znanstvenu i 
nastavnu opremu te na znanstveno-umjetničko istraživanje. Očekuje se od Ministarstva 
znanosti i Sveučilišta potpisivanje novih ugovora o financiranju znanstveno-istraživačkog i 
umjetničkog stvaralaštva. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za znanstveno-istraživački i umjetnički rad 
izv.prof.dr.dr.sc. Ivi Rezić koja čestita prof.dr.sc. Sandri Bischof na dobivenom iznosu od 
160.000.00 kn za nadogradnju kapitalne opreme SEM EDX. Sredinom iduće godine će 
ponovno biti isti takav natječaj, te moli sve koji imaju kapitalnu opremu vrijednosti više od 
400.000,00 kn i da je upisana u Šestar,da također zatraže neku nadogradnju, popravke i dr. 
Isto tako, obavještava o IUPAC GLOBAL BREAKFAST događanjima koje organizira Tekstilno-
tehnološki fakultet i Farmaceutsko-biokemijski fakultet 12.2.2019.g., te je najavljen  dolazak 
oko stotinjak uzvanica iz zemlje i inozemstva, a isto se održava na 200 lokacija širom svijeta. 
Nadalje, obavještava da je UKF Fond otvorio natječaj “Stjecanje iskustva” za boravak u 
inozemstvu do 6 mjeseci, te obavještava o HRZZ otvorenom natječaju “Znanstvena suradnja”, 
a u najavi su i Istraživački projekti te Uspostavni projekti krajem veljače. 
Prodekanica za znanstveno-istraživački i umjetnički rad zahvaljuje dr.sc. Lei Boterii na pomoći 
oko očitovanja na Nacrt pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih 
suradnika u osnovnoj školi. 
Također obavještava da su osnovana Tematska inovacijska vijeća prema strategiji pametne 
specijalizacije (Zdravlje i kvaliteta života, Energija I održivi oikoliš, Promet i mobilnost, 
Sigurnost, Hrana i bioekonomija). TTF je dio Tematskog inovacijskog vijeća “Energija i održivi 
okoliš. U veljači će se osnovati odbori koji će se sastojati od 70% gospodarstvenika, 20% iz 
javnih institucija te 10% administracije. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu prof.dr.sc. Antoneti Tomljenović koja 
obavještava Fakultetsko vijeće da ovaj tjedan završava zimski semestar, zaključno 25. siječnja 
2019.g. S tim  u vezi povezuje se i provedba ciklične ankete za provjeru rada nastavnika u 
kojoj svi sudjeluju, te zahvaljuje na susretljivosti i odazivu studenata. Nadalje, napominje da je 
putem elektronske pošte dostavila obavijest, odnosno mali podsjetnik, da se od ove 
akademske godine za studente prve godine uvode Studentske iskaznice. Isto tako, 
obavještava da se kontinuirano na našim mrežnim stranicama objavljuju sve obavijesti, pa 
tako i upisne kvote koje su usvojene prošle akademske godine za slijedeću akademsku 
godinu, kriteriji su također vidljivi u obliku tablice s dodatnim pojašnjenjima. O upisnim 
kvotama za slijedeću akademsku godinu 2019./2020. bit će više riječi na slijedećem 
Fakultetskom vijeću, a iste se moraju dostaviti na Sveučilište u veljači. Nadalje, obavještava 
Fakultetsko vijeće da svi naši budući studenti, odnosno potencijalni maturanti imaju 
mogućnost prijave mature do 15. veljače 2019.g. Isto tako, kao prodekanica za nastavu vodi 
razgovore sa studentima odnosno sa članovima Studentskog zbora, te s tim u vezi je na 
inicijativu Studentskog zbora organizirana tribina sveučilišne studentske pravobraniteljice, te je 
održano predavanje. Odaziv naših studenata na tribine, radionice, tematska predavanja, 
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prezentacije i dr. nije visok. Prof.dr.sc. Tomislav Rolich je održao dvije prezentacije studentima 
vezano za korištenje ISVU aplikacije. Isto tako, informira Fakultetsko vijeće, a vezano za 
Odluke Dekanice, da je formirano savjetodavno tijelo prodekanice za nastavu koje uključuje 
sve djelatnike u određenoj funkciji koji i inače komuniciraju s prodekanicom za nastavu, a 
novina je da su u to savjetodavno tijelo uključeni i predstavnici studenata, a to su: Juraj 
Povodnik i Danijel Čerkić. U savjetodavno tijelo su još imenovani i voditelji godišta, nastavnici 
koji su zaduženi za neposrednu komunikaciju sa studentima, posebno između prodekanice za 
nastavu i studenata za koje su zaduženi u rješavanju aktualne i tekuće problematike. Voditelji 
godišta su: doc.dr.sc. Karlo Lelas, izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar, izv.prof.dr.sc. Ivana 
Salopek Čubrić, doc.dr.sc. Ksenija Doležal, doc.dr.sc. Irena Šabarić, doc.art. Helena 
Schultheis Edgeler, izv.prof.art. Koraljka Kovač Dugandžić, izv.prof.mr.art. Jasminka Končić, 
doc.dr.sc. Maja Somogyi Škoc, doc.dr.sc. Dragana Kopitar, doc.dr.sc. Ksenija Doležal, 
red.prof.art. Andrea Pavetić, izv.prof.art. Koraljka Kovač Dugandžić, izv.prof.art. Jasminka 
Končić, Petra Krpan, mag.ing.des.text., Marin Sovar, ak.slikar, predavač i  Josip Petric, 
dipl.inž., predavač. 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je zajedno s prodekanicama bila na 
sastanku u Studijskoj jedinici Varaždin, te će se krenuti sa nekim novim idejama. 
 
 

 
Ad 5 

Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 

 

Ad 6 
Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkom fakultetu za ak.god. 2017./2018. 
 

Prihvaća se Godišnje Izvješće o osiguravanju kvalitete za akademsku godinu 2017./2018. 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
  

 
Ad 7 

Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta za ak.god. 2018./2019. 

Prihvaća se Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za akademsku godinu 2018./2019. 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 

 
 

Ad 8 
Pokretanje postupka  izbora jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 
zvanju asistent, znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje: Matematika, na 

određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust) 
 

Raspisuje se javni natječaj za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje: 
Matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za rodiljni dopust). 
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Ad 8.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora (m/ž) na radno 

mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje Prirodne znanosti, 
znanstveno polje: Matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za 

rodiljni dopust) 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor postupka  izbora jednog izvršitelja (m/ž) na 
radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, znanstveno područje Prirodne znanosti, 
znanstveno polje: Matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (zamjena za 
rodiljni dopust), u sastavu: izv.prof.dr.sc. Mirna Rodić, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet – predsjednica Povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Kristina Krulić Himmelreich, 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – članica Povjerenstva i doc.dr.sc. Marjan 
Praljak, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet – član Povjerenstva. 

 
 
 

Ad 9 
Pokretanje postupka izbora izv.prof.dr.sc. Slavenke Petrak u znanstveno zvanje 

znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija  

 
 
i 
 

Ad 9.1. 
 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv.prof.dr.sc. Slavenke Petrak u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: 

Tekstilna tehnologija 
 

Pokreće se postupak izbora izv.prof.dr.sc. Slavenke Petrak u znanstveno zvanje znanstvene 
savjetnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje znanstvene savjetnice za pristupnicu izv.prof.dr.sc. Slavenke Petrak, u 
sastavu: prof.dr.sc. Dubravko Rogale, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki  fakultet - 
predsjednik Povjerenstva; prof.dr.sc. Jelka Geršak, Univerza v Mariboru Fakulteta za 
strojništvo – članica Povjerenstva i prof.dr.sc. Tomislav Rolich, Sveučilište u Zagrebu, 
Tekstilno-tehnološki fakultet – član Povjerenstva. 
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Ad 10 
Pokretanje postupka izbora doc.dr.sc. Ksenije Doležal u znanstveno zvanje više 

znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna tehnologija 
 

i 
 

Ad 10.1. 
 

Imenovanje Stručnog povjerenstva u postupku izbora doc.dr.sc. Ksenije Doležal u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno 

polje: Tekstilna tehnologija 
 

Pokreće se postupak izbora doc.dr.sc. Ksenije Doležal u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice, u znanstvenom području Tehničkih znanosti, znanstveno polje: Tekstilna 
tehnologija. 
 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno zvanje više znanstvene suradnice za pristupnicu doc.dr.sc. Kseniju Doležal, u 
sastavu: prof.dr.sc. Darko Ujević, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki  fakultet -  
predsjednik Povjerenstva; izv.prof.dr.sc. Slavenka Petrak, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-
tehnološki fakultet – članica Povjerenstva i doc.dr.sc. Davor Sumpor, viši znanstveni suradnik, 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti – član Povjerenstva. 
 
 
 
 

Ad 11 
Izvješće Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja u postupku izbora jednog izvršitelja na 

radno mjesto redovitog profesora–prvi izbor, u znanstvenom području prirodnih znanosti, 
znanstveno polje kemija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, u Zavodu za 

primijenjenu kemiju 
 

Izv. prof. dr. sc. Mario Cetina izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora-prvi izbor u području Prirodnih znanosti, polje: Kemija, na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za primijenjenu kemiju jer ispunjava sve uvjete 
propisane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 

Ad 12 
Razrješenje dužnosti predstojnice Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković prestaje obnašati dužnost Predstojnice 
Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkom fakultetu s danom 23. siječnja 2019. godine. 
 



10 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 12.1. 
Imenovanje predstojnika/ce Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

Za predstojnicu Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta imenuje se izv.prof.dr.sc. Ivana Salopek Čubrić. 

Predstojnica Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila imenuje se na vrijeme od dvije 
godine. 

Mandat predstojnice teče od 23. siječnja 2019.g. 

Prava i dužnosti predstojnice Zavoda za projektiranje i menadžment tekstila utvrđena su 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta. 
 
 
 

Ad 13 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/15-77/2, Urbroj: 251-68-06/1-15-24  

od 18. svibnja 2015.g. 
 

Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću stavljanje van snage Odluke o imenovanju 
članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, 
Klasa: 602-04/15-77/2, Urbroj: 251-68-06/1-15-24 od 18. svibnja 2015.g. 
Dekanica Fakulteta detaljno obrazlaže razloge stavljanja van snage ove Odluke, napominjući 
da se promjenom Statuta Fakulteta mora donijeti novi Pravilnik, kao i Odluke koje trebaju biti u 
skladu s važećim propisima i Statutom. Isto tako, obavještava Fakultetsko vijeće da je u petak 
18. siječnja 2019.g. Odlukom Dekanice stavljen van snage Pravilnik o zaštiti na radu 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta iz siječnja 2016.g. Nadalje napominje, 
da se konzultirala s odvjetnicima vezano za stručnjaka zaštite na radu, odnosno naše uvažene 
stručne suradnice, doktorandice Katie Grgić. Naime, Katia Grgić je svojevremeno zatražila 
razrješenje s mjesta stručnjaka zaštite na radu, a sličnu predstavku nam je uputila i 
predstojnica Zavoda izv.prof.dr.sc. Anita Tarbuk. Dekanica Fakulteta pojašnjava da kada se 
preuzima neka zadaća, neki posao, tada to preuzimamo dobrovoljno, te da nitko nije prisilio 
Katiu Grgić da uzme certifikat stručnjaka zaštite na radu, koji je plaćen fakultetskim 
sredstvima. Prema tome, ako se Katiu Grgić imenuje ponovno u Odbor za zaštitu na radu kao 
stručnjaka zaštite na radu, ona to mora ostati do daljnjega i ispunjavati svoje obaveze i 
dužnosti. Kao pravni prijepor u mandatu prethodne uprave vidljivo je da su se prvom Odlukom 
Fakultetskog vijeća imenovali članovi Odbora za zaštitu na radu, gdje je napisano bez imena i 
prezimena „stručnjak zaštite na radu“, te se to u buduće ne smije događati. Nadalje, vezano uz 
isto, Dekanica Fakulteta informira da je proučila Ugovor o radu kolegice Katie Grgić i da je 
prethodna uprava isto protuzakonito postupila, jer da taj Ugovor o radu nije aneksiran s njenim 
novim djelatnostima stručnjaka zaštite na radu. Ujedno napominje, da će s kolegicom Katiom 
Grgić potpisati Aneks Ugovora o radu, te će se dalje vidjeti kako će se pravno protokolirati 
njeno mjesto stručnjaka zaštite na radu. Bez stručnjaka zaštite na radu Fakultet ne može 
funkcionirati. Do daljnjega, novi Odbor za zaštitu na radu mora funkcionirati, moramo imati 
kontinuitet i ne smijemo biti niti jedan dan u prekidu. Ovaj novi Odbor će biti zadužen za nove 
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zakonske smjernice, u koordinaciji s novom tvrtkom koja će voditi zaštitu na radu, te moli da 
novi članovi Odbora za zaštitu na radu svoj posao obavljaju savjesno. 
Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Aniti Tarbuk koja se poziva na dostavljeni zahtjev 
za razrješenjem, te smatra da je apsolutno nekolegijalno dati zadatak kolegici Katii Grgić koja 
moli da ju se razriješi te dužnosti. Nadalje, napominje, da u zahtjevu nije niti u jednom dijelu 
spomenuto da kolegica Katia Grgić traži razduženje kako bi mogla raditi na svom doktoratu. 
Nadalje napominje, da prema Ugovoru o radu njezini zadaci su zadaci stručnog suradnika u 
laboratoriju unutar Zavoda, s time da jedan dio njezine djelatnosti obuhvaća i rad u Studijskoj 
jedinici Varaždin na kojoj izvodi vježbe barem dva puta tjedno. Osim toga ona je jedna od dvije 
suradnice koja provodi sve analize i ekspertize preko TSRC-a, unutar naše institucije, te 
gotovo svu suradnju koja se fizički odrađuje, odrađuje kolegica Katia Grgić. Obzirom da je ovo 
vrlo opsežan posao, zbog toga je traženo da se raspiše natječaj za stručnjaka zaštite na radu, 
jer je to nečije puno radno mjesto. Zavod je spreman sakupiti novac i vratiti Fakultetu novac za 
certifikat koji je dobila kolegica Katia Grgić. Isto tako napominje, da je radila isti posao godinu 
dana dok nije upisala taj tečaj, tako da i nova osoba koja se zaposli može odmah upisati taj 
tečaj kako bi dobila certifikat. Za to radno mjesto je bio raspisan natječaj koji je poništen. 
Dekanica Fakulteta objašnjava da je kolegica Katia Grgić objavila svoj znanstveni rad u Q1 
časopisu, a radila je na mjestu stručnjaka zaštite na radu, te smatra da može obnašati obje 
dužnosti, odnosno odrađivati oba posla. Isto tako napominje, da kolegica Katia Grgić neće 
vječno biti u ovom Odboru. Vezano za vraćanje novaca Fakultetu za certifikat, smatra da je to 
jedan neakademski pristup rješavanja problema, te moli da se na Fakultetskom vijeću na taj 
način ne razgovara. Nadalje, se pita, kako to da baš od 1. listopada 2018.g. kolegica Katia 
Grgić više nema vremena za obavljanje ovih poslova, međutim, na tu razinu rasprave se ne 
želi spustiti, niti će dozvoliti da se na Fakultetskom vijeću na toj razini raspravlja. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja napominje da je Zavod bio u 
situaciji da nema nikoga na tom radnom mjestu, te da je kolegica Katia Grgić volontirala, za 
što ju je osobno prof.dr.sc. Sandra Bischof zamolila. 
Dekanica Fakulteta daje riječ Snežani Alaupović Kučević, dipl.ing koja napominje da se ne 
radi o radnom mjestu, već je kolegica Katia Grgić bila u svojstvu ovlaštenika, te da nije bilo 
govora o promjeni radnog mjesta, o dodatku i slično. 
Dekanica Fakulteta objašnjava da kada se raspravljalo o koeficijentima za radno mjesto 
stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu, napominje da je taj koeficijent uzet, u 
mandatu prethodne uprave, iz znanstveno-nastavnih koeficijenata, dakle, naglašava, da netko 
neće ići u redovna napredovanja, pa će se tražiti mjesto stručnjaka zaštite na radu u punom 
radnom vremenu ili ćemo apelirati na obaveze i savjest te napominje da je kolegica Katia 
Grgić dobrovoljno završila tečaj za stručnjaka zaštite na radu i dobila certifikat, te da je sve 
potkrijepljeno i dokumentirano.  
Nadalje, napominje, da je ona tada bila na mjestu dekanice, da bi sigurno potpisala Aneks 
Ugovora o radu i honorirala u nekom segmentu obavljanje posla. To nije posao za osmosatno 
radno vrijeme, već od nekoliko sati tjedno, a razlog njenog pristanka, o tome ne može suditi, a 
niti je to za raspravu na Fakultetskom vijeću. Prema tome, Dekanica apelira, na temelju onog 
što je prethodno iznijela, da se osnuje novoimenovani Odbor za zaštitu na radu kako bi mogao 
pokrenuti i primijeniti nove zakonske regulative u području zaštite na radu, a u međuvremenu 
će se vidjeti da li će se moći zamijeniti kolegica Katia Grgić.  
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.dr.sc. Sandri Bischof koja informira Fakultetsko vijeće da je 
kolegica Katia Grgić volontirala na toj funkciji, te da je na to pristala iz razloga što joj je 
obećano da će se zatražiti suglasnost za radno mjesto stručnog suradnika u laboratoriju, te je 
ta suglasnost i dobivena, a tim radnim mjestom bi bila pokrivena i zaštita na radu i zaštita od 
požara. Međutim, natječaj je poništen. 
Dekanica Fakulteta objašnjava da institucija nije u obavezi imati Pravilnik za zaštitu na radu, a 
ako ga nemamo pozivamo se na Zakon o zaštiti na radu iz Narodnih novina. Da li će trebati 
novi Pravilnik, o tome će se razgovarati na samom Odboru. 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Željku Kneziću koji moli za informaciju da li stupanjem 
na snagu i stavljanjem van snage Odluke o imenovanju članova u Odbor za zaštitu na radu, 
stupa na snagu i ona Odluka o njegovom imenovanju za poslove zaštite od požara. 
Dekanica Fakulteta objašnjava, da će doc.dr.sc. Željko Knezić biti razriješen dužnosti 
Odlukom koju će dobiti u pisanom obliku.   
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Razrješuju se dužnosti članovi Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta u sastavu: 

 
1. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, kao predsjednica  
2. Izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković, kao ovlaštenica poslodavca 
3. Izv.prof.dr.sc. Anica Hursa Šajatović, kao ovlaštenica poslodavca 
4. Izv.prof.dr.sc. Katarina Nina Simončič, kao ovlaštenica poslodavca 
5. Prof.dr.sc. Željko Šomođi, kao ovlaštenik poslodavca 
6. Izv.prof.dr.sc. Ana Sutlović, kao ovlaštenica poslodavca 
7. Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, kao ovlaštenica poslodavca 
8. Doc.dr.sc. Željko Knezić, pred., kao ovlaštenik poslodavca 
9. Katia Grgić, dipl.ing., kao Stručnjak za zaštitu na radu  
10. Alef Prohić – dr.med. specijalist medicine rada  
11. Izv.prof.dr.sc. Sanja Ercegović Ražić, kao povjerenica radnika  
12. Branko Hlupić, kao ovlaštenik poslodavca  
13. Sanja Projić, kao ovlaštenica poslodavca  

 

 

 
Ad 13.1. 

Imenovanje članova Odbora za zaštitu na radu Sveučilišta u Zagrebu  
Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

 
Imenuje se članovi Odbora za zaštitu na radu na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom 
fakultetu u sastavu: 
 
1.  Prof.dr.sc. Gordana Pavlović, dekanica Fakulteta - predsjednica  
2.  Snežana Alaupović Kučević, dipl.ing. - ovlaštenica poslodavca 
3.  Katia Grgić, dipl.ing. - stručnjak zaštite na radu 
4.  Doc.dr. sc. Ksenija Doležal - povjerenik radnika 
5.  Branko Hlupić - povjerenik radnika 
6.  Martina Maljuga - povjerenik radnika 
7.  Dr. med. Alef Prohić - specijalist medicine rada 
 

 
 

Ad 14 
Stavljanje van snage Odluke o imenovanju članova Ureda za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-19/18-01/03, Urbroj: 251-
68-06/3-18-11 od 22. listopada 2018. 

 
Razrješuju se dužnosti članovi Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u sastavu: 

 
1. Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu 

suradnju,  
- Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 2.   Red.prof.art. Andrea Pavetić, Koordinatorica programa CEEPUS Sveučilišta u 

Zagrebu  Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
3.   Prof.dr.sc. Snježana Firšt Rogale 

- ECTS koordinatorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
4.   Dr.sc. Emilija Zdraveva, poslijedoktorandica 

- Koordinatorica programa ERASMUS+ Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 
fakulteta i 
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- Zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

  5.   Doc.dr.sc. Alica Grilec, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet – članica 
6.   Sanja Projić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta - članica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ad 14.1. 
Imenovanje članova Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 
U Ured za međunarodnu suradnju na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
imenuju se kako slijedi: 
 

2. Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, Prodekanica za međuinstitucijsku i međunarodnu 
suradnju,  
- Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta 
 

 2.   Red.prof.art. Andrea Pavetić,  
       -  Koordinatorica programa CEEPUS Sveučilišta u Zagrebu  Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta 
 
3.   Doc.dr.sc. Alica Grilec 

- ECTS koordinatorica Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

4.   Dr.sc. Emilija Zdraveva, poslijedoktorandica 
- Koordinatorica programa ERASMUS+ Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta i 
- Zamjenica voditeljice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 

5.   Doc.dr.sc. Dragana Kopitar, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet  
   - članica 

 
6.   Sanja Projić, Studentska referada Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog 

fakulteta  
- članica 

 
 
 

Ad 15. 
 Stavljanje van snage imenovanje članova Povjerenstva za projekte Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Klasa: 602-04/13-01/193, Urbroj: 251-68-06/1-13-40  
od 20. prosinca 2013.g. 

 
Razrješuju se dužnosti članovi Povjerenstva za projekte Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-
tehnološkog fakulteta kako slijedi: 
 

 
1. Prof.dr.sc. Tanja Pušić, predsjednica 
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2. Prof.dr.sc. Sandra Bischof, članica 

3. Red.prof.art. Andrea Pavetić, članica 

4. Prof.dr.sc. Edita Vujasinović, članica 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ad 15.1. 
Imenovanje članova Povjerenstva za projekte Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
U Povjerenstvo za projekte na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu imenuju 
se kako slijedi: 
 

1.   Izv.prof.dr.dr.sc. Iva Rezić, predsjednica Povjerenstva 

2.   Doc.dr.sc. Slavica Bogović, članica 

3.   Doc.dr.sc. Ivana Schwarz, članica 

4.   Prof.dr.sc. Antoneta Tomljenović, članica 

5.   Izv.prof.mr.art. Jasminka Končić, članica 

 
 

 
Ad 16 

Prijave za izradu nastavne, znanstvene i stručne literature u 2019. godini 
 

Prihvaća se Prijava za izradu nastavnu, znanstvenu i stručnu literaturu u 2019. godini: 
 
Nastavna literatura (15) 

Autor(i): Prijedlog naslova: Kategorija Oblik 

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

Marijana Tkalec, dipl. ing.  
Osnove teorije boje – primjeri 
zadataka 

Sveučilišna skripta e-oblik 

Doc. dr. sc. Željko Knezić, 

Prof. dr. sc. Željko Penava, 

Mr. sc. Valent Strmečki, 

Prof. dr. sc. Zlatko Vrljičak 

 

Osnove proizvodnje tekstila 

Sveučilišni udžbenik tiskani 

Prof. dr. sc. Stana Kovačević, 

Doc. dr. sc. Ivana Schwarz, 

Dr. sc. Snježana Brnada 

Tehničke tkanine Sveučilišni udžbenik tiskani 

Dr. sc. Ivana Lukica English for Fashion and Textile 
Designers 

Sveučilišni udžbenik tiskani 

Prof. dr. sc. Gojko Nikolić, 

Doc. dr. sc. Goran Čubrić 
Zbirka zadataka iz 
automatizacije strojeva u 
odjevnoj i obućarskoj industriji 

Sveučilišna skripta e-oblik 

Prof. dr. sc. Željko Penava Vezovi jednoslojnih tkanina  Sveučilišni udžbenik tiskani 

Prof. dr. sc. Tomislav Rolich, 

Dr. sc. Daniel Domović 
Programiranje u Octave-u Sveučilišni udžbenik e-oblik 

Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović Kvaliteta i ispitivanje tekstila i 
odjeće 

Sveučilišni udžbenik tiskani 

Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović Kvaliteta i ispitivanje tekstila i 
odjeće-priručnik (s uputama za 
provedbu vježbi) 

Sveučilišni udžbenik tiskani 

Dr. sc. Rozarija Mikić, Matematika II Fakultetski udžbenik e-oblik 



15 

 

 

Izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić 

Izv. prof. dr. sc. Iva Rezić Interna skripta – vježbe iz 
fizikalne kemije za tekstilne 
inženjere  

Interna skripta e-oblik 

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

Doc. dr. sc. Irena Šabarić 
Rekonstrukcija povijesne 

odjeće – metodologija i svrha 

Fakultetski udžbenik e-oblik 

Doc. dr.sc. Maja Somogyi Škoc Medicinski tekstil Fakultetska skripta e-oblik 

Doc. dr. sc. Maja Somogyi Škoc Tehnički tekstil Fakultetska skripta e-oblik 

Prof. dr. sc. Branka Vojnović Industrijske i otpadne vode – 
priručnik za vježbe 

Fakultetska skripta e-oblik 

 

 

 

 

 

Stručna literatura (2) 

Autor: Prijedlog naslova: Kategorija Oblik 

Prof. art. Andrea Pavetić, Petra Krpan, 

mag. ing. des. text.  

Mala crna haljina kao polazište za 

kreiranje reljefnih i višeslojnih 

tekstilnih površina 

Publikacija tiskani 

Prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović i 

suradnici (članovi Povjerenstva za 

upravljanje kvalitetom TTF-a) 

Priručnik za osiguravanje kvalitete 

na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkom fakultetu 

Publikacija tiskani 

 

 

 

Znanstvena/umjetnička literatura (3) 

Autor: Prijedlog naslova: Kategorija Oblik 

Izv. prof. art. Paulina Jazvić Modna ilustracija Publikacija tiskani 

Prof. dr. sc. Darko Ujević i 14 suradnika Suvremeni procesi izrade i prodaje 

odjeće 

Publikacija tiskani 

Prof. dr. sc. Darko Ujević i 7 suradnika Antropometrijska mjerenja sportske 

populacije i konstrukcija odjeće 

(Anthropometrics measuremants 

sports populations and constructlons 

clothes) 

Publikacija tiskani 

 

 
 
 

 

Ad 17 

Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija i 
diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija 

Prihvaćaju se Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova 
Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2018./2019. 
 
 

 

Ad 18 

Obavijesti 

 

27.1.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
  
27.2. Obavijesti voditelja CTD-a i Odbora 
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Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
27.3.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
27.4.  Obavijesti predstojnika Studijske jedinice u Varaždinu 
 
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 23 
R a z n o     

     
Po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo obavijesti.  
 
 
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 12 sati. 
 
 
 
    Zapisnik sastavila                                                                                           Dekanica 
 
 
_____________________                                                             _______________________ 
        Vlasta Horvat                                                                                Prof.dr.sc. Gordana Pavlović 


