Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ZAGREB, Vukelićeva 4
Zagreb, 22. prosinca 2015.
Z A P I S N I K
16. sjednice Fakultetskog vijeća
održane 22. prosinca 2015. (utorak) 10,00 sati
u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4
Ad 1. Zapisnik i zaključci 15. sjednice Fakultetskog vijeća su jednoglasno prihvaćeni.
ODLUKE
Ad 3. Voditeljica računovodstva- izložila je prijedlog financijskog plana Fakulteta prometnih
znanosti za siječanj, veljaču i ožujak 2016. prema uputama Ministarstva financija.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Usvaja se financijski plan Fakulteta prometnih znanosti za siječanj, veljaču i ožujak 2016.
Ad 5. Tajnik- obavijestio je članove FV o dobivenim suglasnostima za radna mjesta I. vrste u
nastavnom zvanju predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana
anglistika na Katedri za strane jezike i iz područja prirodnih znanosti, polje matematika na
Katedri za primijenjenu matematiku i statistiku.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE




Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u nastavno zvanje i radno
mjesto predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika
na Katedri za strane jezike. Stručno mišljenje o ispunjavanju uvjeta pristupnika tražit
će se od Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predstavnica Fakulteta
prometnih znanosti u Stručnom povjerenstvu je Ivana Francetić, v. pred.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika m/ž u nastavno zvanje i radno
mjesto predavača iz područja prirodnih znanosti, polje matematika na Katedri za
primijenjenu matematiku i statistiku. Stručno mišljenje o ispunjavanju uvjeta
pristupnika tražit će se od Fakultetskog vijeća Prirodoslovno matematičkog fakulteta.
Predstavnik Fakulteta prometnih znanosti u Stručnom povjerenstvu je doc. dr. sc.
Božidar Ivanković.

Ad 6. Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno
nastavno zvanje predavača iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, te izvješća
Stručnih povjerenstava u postupku izbora u suradnička zvanja asistenta iz područja tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE


Mr. sc. Dragoslav Dragojlović bira se u naslovno nastavno zvanje predavača iz
područja prirodnih znanosti, polje geofizika.

Imenovani se bira u naslovno nastavno zvanje predavača na pet (5) godina.


Tomislav Erdelić, mag. el. techn. inf. bira se u suradničko zvanje asistenta iz
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za
inteligentne transportne sustave.

Imenovani se bira u suradničko zvanje asistenta na šest (6) godina.


Mario Fiolić, mag. ing. traff. bira se u suradničko zvanje asistenta iz područja
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za prometnu
signalizaciju.

Imenovani se bira u suradničko zvanje asistenta na šest (6) godina.
Ad 7. Tajnik- pročitao je zamolbu izv. prof. dr. sc. Dragana Perakovića za pokretanje
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz područja tehničkih znanosti
polje tehnologija prometa i transport i zamolbu doc. dr. sc. Edouarda Ivanjka za izbor u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti polje
elektrotehnika.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE




Pokreće se postupak izbora izv. prof. dr. sc. Dragana Perakovića u znanstveno
zvanje znanstvenog savjetnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija
prometa i transport i imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o
ispunjavanju uvjeta pristupnika u sastavu: prof. dr. sc. Zvonko Kavran, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, član, prof. dr. sc. Josip Kasum, vanjski član,
Pomorski fakultet Split i prof. dr. sc. Hrvoje Gold, zamjena.
Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Edouarda Ivanjka u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika. Uputit će
se dopis Fakultetskom vijeću Fakulteta elektrotehnike i računarstva za provođenje
cjelokupnog postupka jer se radi o području i polju za koje je nadležan imenovani
fakultet. U Stručno povjerenstvo kao predstavnik Fakulteta prometnih znanosti
imenovan je prof. dr. sc. Hrvoje Gold.

Ad 8. Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Miroslava
Vujića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, izv.
prof. dr. sc. Davor Brčić i prof. dr. sc. Vinko Tomas, Pomorski fakultet Rijeka daje se
mišljenje da pristupnik dr. sc. Miroslav Vujić ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanog u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.

Ad 9. Tajnik- Nakon odlaska prof. dr. sc. Gordane Štefančić u mirovinu s 30. rujna 2015.
ostalo je upražnjeno mjesto Voditelja Katedre za tehnologiju gradskog prometa koje je
potrebno popuniti te se za imenovanje predlaže izv. prof. dr. sc. Davor Brčić.

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Izv. prof. dr. sc. Davor Brčić imenuje se Voditeljem Katedre za tehnologiju gradskog prometa
s danom 1. siječnja 2016.
Ad 10. Tajnik- pročitao je godišnje izvješće za znanstvenog novaka Sinišu Husnjaka, mag.
ing. traff. te predložio njegovo prihvaćanje.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se godišnje izvješće za znanstvenog novaka Sinišu Husnjaka, mag. ing. traff.
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI
Ad 12.
12.1. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje mišljenja mentora i imenovanje Povjerenstva za
ocjenu doktorskog rada za kandidate Ivana Forenbachera, dipl. ing. i Ivana Bortasa, dipl. ing.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE
Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada za
kandidate:
12.1.1. Ivan Forenbacher, dipl. ing., DS-109/4004
tema: Hedonistički model za određivanje odnosa kvalitete i cijene tarifnih planova
za privatne korisnike pokretnih mreža
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, mentor, član
prof. dr. sc. Marinko Jurčević, član
prof. dr. sc. Slavko Šarić, član
doc. dr. sc. Vesna Radonjić-Đogatović, (Saobraćajni
fakultet, Beograd), vanjski član
prof. dr. sc. Zvonko Kavran, zamjena
12.1.2. Ivan Bortas, dipl. ing., DS-109/5011
tema: Model optimizacije robnih tokova na intermodalnim transportnim koridorima
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Kristijan Rogić, predsjednik
prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, član
doc. dr. sc. Edouard Ivanjko, član
prof. dr. sc. Zvonko Kavran, član
izv. prof. dr. sc. Todor Bačkalić (Univerzitet u Novom
Sadu, Fakultet tehničkih nauka), vanjski član
prof. dr. sc. Mario Šafran, zamjena
12.1.3. Dr. Pavlin- Predložio je prihvaćanje izvješće Povjerenstva o ocjenjivanju doktorskog
rada (DR.SC.-10), imenovanje Povjerenstva za obranu za kandidata Juraja Fosina, dipl. ing.

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Prihvaća se izvješće Povjerenstva o ocjenjivanju doktorskog rada (DR.SC.-10), imenuje
Povjerenstvo za obranu i utvrđuje datum obrane za kandidata:
12.2.1.Juraj Fosin, dipl. ing., DS-109/4003
tema: Metoda rješavanja vremenski ovisnoga problema usmjeravanja vozila
zasnovana na profilima brzina
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Hrvoje Gold, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Tonči Carić, mentor, član
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, član
doc. dr. sc. Niko Jelušić, član
izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, vanjski član (Fakultet
elektrotehnike i računarstva, Zagreb)
doc. dr. sc. Edouard Ivanjko – zamjena, član
Datum obrane: 15. siječnja 2016. godine u 12:00 sati.
Ad 13. Predstavnik studenata- Obavijestio je članove FV o izabranoj novoj studentskoj
pravobraniteljici s konstituirajuće sjednice sastavnice Studentskog zbora Fakulteta prometnih
znanosti, radi se o kolegici Ana Mihaljević, 1.godina diplomskog studija, smjer Logistika.
Aktiviran je rad web portala "prom.com.hr" kojeg vodi skupina studenata sa FPZ-a dok je
glavni urednik kolega Marin Dokoza te svakodnevno objavljuju aktualne članke vezane za
područje prometa, aeronautike, ITS-a i logistike kao i mnoge druge zanimljivosti.
Na prijedlog doc. dr. sc. Davora Sumpora sa sjednice Fakultetskog vijeća u listopadu, javno
je objavljen popis svih studenata, zamjenika i PDS-a koji su članovi Fakultetskog vijeća te
njihove kontakt podatke na službenim stranicama Udruge TRANS.
Izvijestio je o uspješno realiziranom stručnom posjetu Požeško-slavonskoj županiji, gdje su
studenti predstavili naš fakultet pred velikim brojem (preko 70) maturanata Tehničke škole
Požega, posjetili logističku tvrtku Alca i poduzetnički inkubator u Pleternici, te riječnu luku
Slavonski Brod u Slavonskom Brodu, te se zahvalio upravi na podržavanju ovog projekta.

ZAPISNIK VODIO:
Vladimir Stipetić, dipl. iur.

DEKAN
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, v.r.

