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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU   
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a  
 
KLASA: 602-04/16-77/7 
URBROJ: 251-68-06/3-16-2a 
Zagreb, 15. srpnja 2016. 
 
 

Z A P I S N I K 
 

9. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
u akademskoj godini 2015./2016. održane 15. srpnja 2016. 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 upoznaje Fakultetsko vijeće sa popisom 
ispričanih članova.  
Dekanica Fakulteta utvrđuje kvorum i utvrđuje da je sjednici Fakultetskog vijeća nazočno 49 
članova Fakultetskog vijeća, što čini natpolovičnu većinu svih članova, te se sjednica može 
održati. 
Dekanica Fakulteta predlaže Fakultetskom vijeću izmjenu Dnevnog reda, te tako predlaže 
dodatnu točku Dnevnog reda: „Prijedlog 1. Dopune plana nabave za 2016. godinu“ koja će biti 
uvrštena iza Točke 8. Dnevnog reda. 
Fakultetsko vijeće prihvaća prijedlog, te točke 9., 10. i 11.  Dnevnog reda, prelaze u točke 10., 
11. i 12. Dnevnog reda. 
Dekanica Fakulteta daje riječ prof.art. Nini Režek Wilson koja moli za obrazloženje razloga ne 
uvrštavanja u Dnevni red Zahtjeva za produljenje radnog odnosa prof.art. Nine Režek Wilson 
zaprimljen od Zavoda za dizajn tekstila i odjeća.  
Dekanica Fakulteta obrazlaže da Zahtjev Zavoda nije zaprimljen u skladu sa člankom 102., 
stavkom 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, odnosno da treba detaljno 
obrazloženje za produljenje radnog odnosa. Napominje, da ako Zavod ima i dalje potrebu za 
produljenjem radnog odnosa prof.art. Nine Režek Wilson, da za slijedeću sjednicu Fakultetskog 
vijeća dostavi dopunjeni materijal. Osim dekanice obrazlažu i daju svoja mišljenja prof.dr.sc. 
Dubravko Rogale, prof.dr.sc. Budimir Mijović, prof.dr.sc. Zenun Skenderi i akademik Josip 
Pečarić. 
Temeljem glasovanja 36 članova Fakultetskog vijeća „za“, 6 glasova „protiv“ i 7 glasova 
„suzdržani“, Fakultetsko vijeće usvaja 
 
 
Dnevni red : 
 

 
1. Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-

tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 27. lipnja 2016. godine; 

2. Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta; 

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

4. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom;  

4.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto 
I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke 
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znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-
mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom; 

5. Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko 
inženjerstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za 
projektiranje i menadžment tekstila; 

5.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno 
radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom 
području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj 
grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno vrijeme s punim radnim 
vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment tekstila; 

6. Pokretanje postupka za izbor jednog vanjskog suradnika u naslovno zvanje predavač u 
umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo; 

6.1.  Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog vanjskog suradnika u naslovno 
zvanje predavač u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana 
slikarstvo;  

7. Imenovanje Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija na 
Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu;     

  8. Irena Topić, mag.ing.des.text.,mag.educ.art. – davanje suglasnosti za odlazak na 
stručno usavršavanje – Rezidencija CITÉ INTERNATIONAL DES ARTS u Parizu, od 02. 
rujna 2016. godine do 27. listopada 2016. godine; 

  9. Prijedlog 1. Dopune Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
za 2016. godinu; 

    10.   Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu: 

10.1.  diplomskih radova dodiplomskih sveučilišnih studija 
  10.2.  diplomskih radova stručnog studija  
  10.3.  završnih radova preddiplomskih sveučilišnih studija 

10.4. završnih radova stručnog studija 
       10.5.  diplomskih radova diplomskih sveučilišnih studija  

 
    11.   Obavijesti 

  11.1.  Obavijesti dekanice 
  11.2.  Obavijesti predstavnika studenata Fakulteta  
  11.3.  Obavijesti prodekanica Fakulteta 
  11.4.  Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta  
  11.5. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
  11.6.  Obavijesti voditelja TSRC-a 
 11.7.  Obavijesti predstojnika dislociranog studija u Varaždinu 
 

     12.    Razno     
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Ad 1 
Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. 
održane 27. lipnja 2016. godine; 

Prihvaća se Zapisnik 8. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno- 
tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. održane 27. lipnja 2016. godine. 

 
 
 
 

Ad 2 
Obavijesti predstavnika studenata Sveučilišta u Zagrebu 

Tekstilno-tehnološkog fakulteta 

Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 

Ad 3 
Obavijesti o izborima i napredovanjima nastavnika i suradnika 

Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o zaprimljenim Odlukama Matičnog odbora o 
izboru za izv.prof.dr.sc. Tomislav Rolich u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, o 
pristiglim Potvrdama o produljenju radnog odnosa za akademika Josipa Pečarića, za prof.dr.sc. 
Alku Mihelić-Bogdanić, te za prof.dr.sc. Zvonka Dragčevića. Pristigle su i zatražene suglasnosti 
za raspisivanje Natječaja za dva docenta. Nadalje, dekanica Fakulteta informira Fakultetsko 
vijeće o dva otvorena Natječaja, jednog iz prošle godine, a drugog relativno novijeg datuma. 
Također napominje da je Izvješće za docenta iz odjevnog zavoda zaprimljeno jučer 14. srpnja 
2016. godine. Isto je pregledano od strane Povjerenstva za unifikaciju koje je utvrdilo da 
Izvješće treba vratiti predsjedniku Povjerenstva na korekciju, pa iz tih razloga Izvješće nije 
danas na Fakultetskom vijeću.  
 
 

Ad 4 
Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, znanstvenom polju: 
Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom 
 

Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, te se donosi odluka o raspisivanju natječaja. 

 
 
 

Ad 4.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, 

na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Željko Penava, Sveučilište u 
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednik Povjerenstva; Prof.dr.sc. Dubravko Rogale, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - član Povjerenstva i Izv.prof.dr.sc. Željko 
Tomšić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva - član Povjerenstva. 
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Ad 5 

Pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. vrste u 
znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 

znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment 

tekstila 
 

Prihvaća se pokretanje postupka za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. 
vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment 
tekstila te se donosi odluka o raspisivanju natječaja. 
 
 

Ad 5.1. 
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na razvojno radno mjesto I. 

vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području: Tehničke znanosti, 
znanstvenom polju: Tekstilna tehnologija, znanstvenoj grani: tekstilno-mehaničko inženjerstvo, 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u Zavodu za projektiranje i menadžment 

tekstila 
 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje docent u sastavu: Prof.dr.sc. Stana Kovačević, Sveučilište u 
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Prof.dr.sc. Zenun Skenderi, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet  - član Povjerenstva i Prof.dr.sc. Tatjana 
Rukavina, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet  - članica Povjerenstva. 

 
 

 
 

Ad 6 
Pokretanje postupka za izbor jednog vanjskog suradnika u naslovno zvanje predavač u 

umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo 
Prihvaća se pokretanje postupak izbora jednog izvršitelja (m/ž) u nastavno zvanje predavač, 
naslovno zvanje, u umjetničkom području, umjetničko polje likovne umjetnosti, grana: slikarstvo  
te se donosi odluka o raspisivanju natječaja.  
 
 
 
 
 

Ad 6.1.  
Imenovanje Stručnog povjerenstva za izbor jednog vanjskog suradnika u naslovno zvanje 

predavač u umjetničkom području, polje likovne umjetnosti, grana slikarstvo 
 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u nastavno 
zvanje predavač, naslovno zvanje, u sastavu: Doc.art. Koraljka Kovač Dugandžić, Sveučilište u 
Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - predsjednica Povjerenstva; Doc.art. Paulina Jazvić, 
Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet - članica Povjerenstva i Izv.prof.art. 
Tomislav Buntak, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti - član Povjerenstva 
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Ad 7 
Imenovanje Povjerenstva za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u 

Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu 
Imenuje se Povjerenstvo za prijelaze i izradu Registra istovrijednosti kolegija na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu, u sastavu: Izv.prof.dr.sc. Branka Vojnović; Doc.dr.sc. 
Anita Tarbuk; Izv.prof.art. Andrea Pavetić; Izv.prof.dr.sc. Martinia Ira Glogar i Izv.prof.dr.sc. 
Snježana Firšt Rogale. 
 
 
 

Ad 8 
Irena Topić, mag.ing.des.text.,mag.educ.art. – davanje suglasnosti za odlazak na stručno 

usavršavanje – Rezidencija CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS u Parizu, od 02. rujna 2016. 
godine do 27. listopada 2016. godine 

 
Prihvaća se davanje suglasnosti Ireni Topić, mag.ing.des.text.,mag.educ.art. za odlazak na 
stručno usavršavanje – Rezidencija CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS u Parizu, od 02. rujna 
2016. godine do 27. listopada 2016. godine 
 

 
 

Ad 9 
Prijedlog 1. Dopune Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu  

Tekstilno-tehnološkog fakulteta za 2016. godinu 
 

 
Prihvaća se 1. Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta 
(TTF)  za 2016. godinu.   

 
 

Ad 10 
Prijedlozi tema i povjerenstava za izradu završnih i diplomskih radova 

 

 
Prihvaćaju se Prijedlozi tematskih područja za izradu završnih i diplomskih radova Sveučilišta u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta u akademskoj godini 2015./2016. 
 
 
 

Ad 11 
Obavijesti 

 
 
11.1. Obavijesti dekanice  
 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o događaju otvaranja Europskih sveučilišnih 
igara 2016. Čestita mentoricama naših studenata doc.dr.sc. Ireni Šabarić i doc.art. Jasminki 
Končić koje su za ceremoniju otvaranja i zatvaranja 3. Europskih sveučilišnih igara 
Zagreb/Rijeka 2016. osmislile kostime. Dekanica Fakulteta čestita prof.dr.sc. Dubravku Rogaleu 
i izv.prof.dr.sc. Snježani Firšt Rogale na osmišljenom i ugrađenom inovativnom sistemu 
hlađenja unutrašnjosti maskote Europskih sveučilišnih igara hrčka Hrkija koji je izrađen od 
umjetnog krzna i voluminoznih spužvastih materijala, te mu je hlađenje u ovim ljetnim 
mjesecima prijeko potrebno. Dekanica Fakulteta čestita izv.prof.dr.sc. Slavenki Petrak i Maji 
Mahnić Naglić na organizaciji izrade svečanih haljina koje su bile potrebne za članice Rektorata.  
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21.2. Obavijesti prodekanica Fakulteta 
 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za financije koja informira Fakultetsko vijeće o 
Akcijskom planu kojeg treba dostaviti do 19. srpnja 2016. Dio Akcijskog plana se odnosi na 
financijsko-računovodstvene poslove, a veliki dio Akcijskog plana se odnosi na pravne 
dokumente odnosno na razne propise, pravilnike i ostalo, kao i dodatne akte kojima se definira 
postupanje u okviru poslovanja Tekstilno-tehnološkog fakulteta. Prodekanica za financije moli 
da se pridržava procedure stvaranja ugovorne obveza koja je zakonski propisana, usvojena na 
Fakultetskom vijeću i stavljena na web stranicu Fakulteta. U izradi je i Pravilnik o naknadama 
sredstava za službena putovanja, što znači da će se trebati poštivati uredbe koje je donijela 
Vlada RH, te se mogu očekivati promjene, a najveća promjena je da se Putni nalozi moraju 
obračunavati isključivo na temelju vjerodostojne isprave. Isto tako, prodekanica za financije moli 
da se svi računi i otpremnice dostavljaju u računovodstvo, a to se tiče i svih voditelja potpora 
koji bi trebali doznačena sredstva utrošiti na vrijeme, odnosno do početka prosinca kako bi to 
kraja godine svi računi bili dostavljeni u računovodstvo.  
 
Dekanica Fakulteta obavještava Fakultetsko vijeće da je devizni račun u Austrijskoj banci vezan 
uz ostavinu Žerdik zatvoren, te da su sredstva prebačena na račun Sveučilišta u Zagrebu 
Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebačkoj banci.  
 
Dekanica Fakulteta izvještava Fakultetsko vijeće o raspodjeli financijskih sredstava potpore, te 
daje riječ prodekanici za znanstveno istraživački rad prof.dr.sc. Tanji Pušić koja obavještava da 
je održan sastanak sa voditeljima istraživanja vezano za potpore, te prikazom na projekcijskom 
platnu izvještava o svim prijavljenim potporama i dodijeljenim sredstvima, odnosno o raspodjeli 
sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti za 2016. 
godinu. 
Fakultetsko vijeće nije imalo primjedbi, te jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli sredstava za 
namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u 
Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu za 2016. godinu.   
 

 
Dekanica Fakulteta daje riječ prodekanici za nastavu koja prikazom na projekcijskom platnu 
informira o potencijalnom broju studenata koji bi se trebali upisati u akademskoj godini 
2016./2017. Broj studenata biti će točan kada prođe jesenski upisni rok. Prodekanica prikazom 
na projekcijskom platnu izvještava o provedenoj anketi o zadovoljstvu djelatnika Tekstilno-
tehnološkog fakulteta uslugama Dekanata, kao i komentare djelatnika o zadovoljstvu i ocjeni 
rada Dekanata Fakulteta.  
 
11.3. Obavijesti predstojnika Zavoda Fakulteta i Studijske jedinice Varaždin  
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
11.4. Obavijesti predstojnika CTD-a i Odbora 
 
Po ovoj točci Dnevnog reda nije bilo obavijesti. 
 
 
11.5. Obavijesti voditelja TSRC-a 
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Ad 12 
 

Razno 
 

Dekanica Fakulteta daje riječ izv.prof.dr.sc. Vesni Mariji Potočić Matković koja obavještava 
Fakultetsko vijeće vezano za HKO, a odnose se na standarde kvalifikacija preddiplomskih 
studija TTI, industrijski dizajn i modni dizajn. Isti će se rješavati krajem kolovoza, obzirom da se 
početkom rujna trebaju predati materijali, pa moli da se materijali pregledaju i nadopune. 
Nadalje, izv.prof.dr.sc. Vesna Marija Potočić Matković objašnjava da su standardi kvalifikacija 
opis naših kvalifikacija, na način da naši budući kolegiji proizlaze iz jednog ili više opisanih 
skupova ishoda učenja. ECTS-i budućih kolegija nisu potpuno vezani uz ECTS-e prikazanih 
skupova ishoda učenja, ali ECTS-i skupova ishoda učenja ipak ukazuju na činjenicu da će se 
opisanom području dati veći ili manji udio u budućoj nastavi.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc. dr.sc. Slavici Bogović koja izvještava Fakultetsko vijeće 
vezano za e-učenje, te da je Tekstilno-tehnološki fakultet postao institucijski korisnik na Srcu i 
da će se od jeseni moći samostalno otvarati kolegiji na našem Fakultetu. Protokol o otvaranju 
kolegija doc.dr.sc. Slavica Bogović će na jesen svima dostaviti elektroničkim putem.  
 
Dekanica Fakulteta daje riječ doc.dr.sc. Sanji Ercegović Ražić koja moli Fakultetsko vijeće da 
se mailom dostave skenirane Potvrde od ishoda učenja koje trebaju biti odložene u personalne 
dosjee.  
 
 
 
Sjednica Fakultetskog vijeća završena je u 11 sati i 05 minuta. 
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila                                    Dekanica 
 
 
Vlasta Horvat, v.r.                        Prof. dr. sc. Sandra Bischof, v.r. 


