
Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 
ZAGREB, Vukelićeva 4 
Zagreb, 26. siječnja 2016. 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K    
           17.  sjednice Fakultetskog vijeća  

održane 26. siječnja 2016. (utorak) 10,00 sati 
u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4 

 
 
Prisutni: Abramović, Babić Darko, Babić Dario, Bazijanac, Barić, Brčić, Bucak, Bukljaš 
Skočibušić, Carić, Ćosić, Domitrović, Franjković, Francetić, Fratrović, Golubić, Haramina, 
Hozjan, Ivanjko, Ivanković, Jurčević, Juričić, Kavran Zvonko, Kavran Natalija, Luburić, 
Mandžuka, Miloš, Missoni, Mlinarić, Mrvelj, Muštra, Nikšić, Pavlin, Pašagić Škrinjar, Peraković, 
Radišić, Popović, Rajsman, Rogić, Stanković, Šafran, Šarić S., Ščukanec, Ševrović, 
Šimunović, Škorput, Škurla Babić, Sumpor, Toš, Vidović, Vojković, Zavada, Zovak 
 
Ispričani: Bajor, Blašković Zavada, Brnjac, Jelušić, Marušić, Matulin, Novačko, Novak, 
Protega, Steiner  
 
Odsutni: Jenić, Šemanjski 
 
Ostali: Stipetić, dipl. iur., mr. sc. Živko 
  
Studenti: Husnjak, Čupić, Zorić, Marić, Dokoza, Trojko 
 
Zbog odsutnosti dekana prof. dr. sc.- Hrvoja Golda sjednicom će predsjedati prodekanica za 
nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj. 
 
Prodekanica Mrvelj- otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne, konstatirala da postoji kvorum 
za pravovaljano odlučivanje te predložila prošireni i izmijenjeni dnevni red. 
 
DNEVNI  RED: 
 
1.    Prihvaćanje zapisnika 16. sjednice Fakultetskog vijeća 
2.    Obavijesti 
3.    Organizacija nastave 
4.    Upisne kvote za preddiplomski studij 
5.    Izbor nastavnika nakon izvješća stručnih povjerenstava (prijedlozi povjerenstava: dr. sc.  
       Ružica Škurla Babić – znanstveno nastavno zvanje docenta, dr. sc. Diana Božić –  
       znanstveno nastavno zvanje docenta, Gaj Tomaš – nastavno zvanje predavača,  
       Kristina Bradvica Šančić – naslovno nastavno zvanje predavača) 
6.    Pokretanje postupka reizbora u nastavno zvanje višeg predavača (mr. sc. Branko Maković,  
       mr. sc. Davor Franjković) 
7.    Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje (dr. sc. Saša Šolman) 
8.    Prihvaćanje izvješća Stručnog povjerenstva u postupku izbora u znanstveno zvanje  
       (prijedlog povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Peraković)  
9.    PDS 
10.  Davanje suglasnosti dekanu za potpisivanje ugovora iznad 1.000.000,00 kuna za „Izradu  
       studije uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom“ 
11.  Studentska pitanja 
12.  Razno 
 
 



Ad 1. 
 

Dr. Mrvelj - upitala je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 27 sjednice FV.  

S obzirom da primjedbi nije bilo zapisnik i zaključci su zatim jednoglasno prihvaćeni. 

 

Ad 4. 

Dr. Mrvelj- Izvijestila članove FV o obvezi koju imamo svake godine, a odnosi se na usvajanje 
upisnih kvota za preddiplomske studija Fakulteta. Objasnila uvjete koje treba ispuniti da bi u 
idućoj ak. godini imali pravo upisa studenata te predložila da se usvoje upisne kvote od prošle 
ak. godine. Napomenula je da smo od Sveučilišta tražili da se odobre kvote za izvanredne 
studente na studiju Aeronautike, s obzirom na to da mogućnost studiranja u statusu 
izvanrednog studenta od nas potražuje Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. 

Upisne kvote su prihvaćene glasovanjem.  

 

Ad 5. 

Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Ružice Škurle 
Babić u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija 
prometa i transport. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je  donijelo FV sljedeću  

ODLUKU 

Dr. sc. Ružica Škurla Babić bira se u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja teh-
ničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za zračni promet. 

Imenovana se bira u znanstveno nastavno zvanje docenta na pet (5) godina. 

Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora dr. sc. Diane Božić u 
znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa 
i transport. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću  

ODLUKU 

Dr. sc. Diana Božić bira se u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih 
znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za transportnu logistiku. 

Imenovana se bira u znanstveno nastavno zvanje docenta na pet (5) godina. 

 

Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u nastavno zvanje 
predavača iz područja humanističkih znanosti, polje filologija. 

Nakon kraće FV rasprave jednoglasno je donijelo sljedeću  

ODLUKU 

Gaj Tomaš, mag. educ. philol. et. angl. et. ger. bira se u nastavno zvanje predavača iz 
područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika. 

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



Nakon obavljene procedure, a zbog potrebe urednog obavljanja poslova jer je djelatnica 
Mihaela Tabak na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći donesena je odluka o izboru 
imenovanog u nastavno zvanje predavača. Temeljem suglasnosti Sveučilišta Klasa:100-
01/15-03/285, Ur. broj: 380-012/246-15-2 s imenovanim će se sklopiti ugovor o radu na 
određeno vrijeme. 

 

Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora u naslovno nastavno 
zvanje predavačice iz područja humanističkih znanosti, polje filologija 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donijelo FV sljedeću  

ODLUKU 

Kristina Bradvica Šančić, prof. bira se u naslovno nastavno zvanje predavačice iz područja 
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika. 

Imenovana se bira u naslovno nastavno zvanje predavačice na pet (5) godina. 

 

Ad 6. 

Tajnik- pročitao je zamolbu mr. sc. Branka Makovića za pokretanje postupka reizbora u 
nastavno zvanje višeg predavača iz područja tehničkih znanosti polje tehnologija prometa i 
transport te zamolbu mr. sc. Davora Franjkovića za pokretanje postupka reizbora u nastavno 
zvanje višeg predavača iz područja tehničkih znanosti polje tehnologija prometa i transport. 

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće 

ODLUKE 

 

 Pokreće se postupak reizbora mr. sc. Branka Makovića u nastavno zvanje višeg         
predavača iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Ka-
tedri za opće i programske sadržaje i imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mi-
šljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Marušić, 
predsjednik, prof. dr. sc. Kristijan Rogić, član, prof. dr. sc. Hrvoje Baričević, vanjski član, 
Pomorski fakultet Rijeka i Veselko Protega, v. pred., zamjena 

 

 Pokreće se postupak reizbora mr. sc. Davora Franjkovića u nastavno zvanje višeg         
predavača iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Za-
vodu za aeronautiku i imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunja-
vanju uvjeta pristupnika u sastavu: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, predsjednik, doc. dr. 
sc. Anita Domitrović, član, izv. prof. dr. sc. Milan Vrdoljak, vanjski član, Fakultet          
strojarstva i brodogradnje Zagreb i izv. prof. dr. sc. Doris Novak, zamjena. 

      

    
Ad 7. 
 
Tajnik- pročitao je zamolbu dr. sc. Saše Šolmana za pokretanje postupka u znanstveno        
zvanje znanstvenog suradnika. 
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je  FV sljedeću  



ODLUKU 

Pokreće se postupak izbora dr. sc. Saše Šolmana u znanstveno zvanje znanstvenog 
suradnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport i imenuje se 
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u sastavu: izv. 
prof. dr. sc. Marijan Rajsman, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, član, prof. dr. sc. 
Hrvoje Baričević, vanjski član, Pomorski fakultet Rijeka i izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan, 
zamjena. 

 
 
Ad 8. 

Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstva u postupku izbora izv. prof. dr. sc. Dragana 
Perakovića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je  FV sljedeću  

ODLUKU 

Na temelju izvješća Stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Zvonko Kavran, izv. prof. dr. 
sc. Sadko Mandžuka, prof. dr. sc. Josip Kasum, Pomorski fakultet u Splitu, Fakultetsko vijeće 
Fakulteta prometnih znanosti daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Dragan Peraković ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanog 
u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija 
prometa i transport. 
 

Ad 9. 

9.1. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje prijave za polaganje KDI-a i imenovanje Povjerenstva 
za polaganje Kvalifikacijskog doktorskog ispita za kandidata Ivana Jovovića, dipl. ing. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je  FV sljedeću  

ODLUKU 

Prihvaća se prijava za polaganje KDI-a i imenuje Povjerenstvo za polaganje Kvalifikacij-
skog doktorskog ispita za kandidata: 
 

9.1.1. Ivan Jovović, dipl. ing., DS-109/4001 
tema: Utjecaj primjene suvremene informacijsko-komunikacijske 

 opreme i usluga na sigurnost upravljanja vozilom 
 

Povjerenstvo:    izv. prof. dr. sc. Goran Zovak, predsjednik 
 izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, član 

 izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, član 
 izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, zamjena 

 
Datum održavanja KDI-a: Dekan će odrediti naknadno. 
 

9.2. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenovanje 
Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora (JR) za kandidata Matiju Bračića, dipl. ing. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je  FV sljedeću  

ODLUKU 



Prihvaća se prijava teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenuje Povjerenstvo za ocjenu 
teme i predlaganje mentora (JR) za kandidata: 
 

9.2.1. Matija Bračić, dipl. ing., DS-109/6009 
tema: Model proaktivnog upravljanja zračnom lukom 
 
Povjerenstvo:   prof. dr. sc. Sanja Steiner, predsjednik 

              prof. dr. sc. Stanislav Pavlin, mentor, član 
         doc. dr. sc. Tomislav Mihetec, član  
          izv. prof. dr. sc. Doris Novak, član  
          doc. dr. sc. Bojana Mirković, (Saobraćajni fakultet,  

 Beograd), vanjski član 
          doc. dr. sc. Andrija Vidović, zamjena 

  
Datum održavanja JR-a: Dekan će odrediti naknadno. 
 
9.3. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje mišljenja mentora i imenovanje Povjerenstava za 
ocjenu doktorskog rada za kandidate Damira Budimira, dipl. ing. i Rinu Bošnjaka, dipl. ing. 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je  FV sljedeće  

ODLUKE 

Prihvaća se mišljenje mentora i imenuje Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada za kandi-
data: 
 
 
 

9.3.1. Damir Budimir, dipl. ing., DS-109/2038 
tema: Metoda procjene prostorno-vremenskih indikatora javnog 

 gradskog prijevoza zasnovana na pokretnim osjetilima 
 
       Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić, predsjednik 

          doc. dr. sc. Niko Jelušić, mentor, član  
          doc. dr. sc. Mario Muštra, član 
          doc. dr. sc. Božidar Ivanković, član  
          prof. dr. sc. Damir Medak, (Geodetski fakultet,  
          Zagreb), vanjski član 

             izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić, zamjena 

 

  9.3.2. Rino Bošnjak, dipl. ing., DS-109/6003 
  tema: Sinteza sustava upravljanja plovidbom u e-Navigaciji 

 
  Povjerenstvo:   izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka, predsjednik 

       prof. dr. sc. Zvonko Kavran, mentor, član  
       izv. prof. dr. sc. Pero Vidan, mentor, član 
       izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković, član  
       prof. dr. sc. Danko Kezić, (Pomorski fakultet, Split),  
       vanjski član 

          prof. dr. sc. Hrvoje Gold, zamjena  
 

 

 



Ad 10. 

Tajnik- zbog sklapanja ugovora za izradu „Studije uvođenja Europskog sustava upravljanja 
željezničkim prometom ERTMS“ potrebno je da Fakultetsko vijeće da odobrenje dekanu 
suglasnost za sklapanje ugovora u vrijednosti preko milijun kuna. 
 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je  FV sljedeću  

ODLUKU 

Prof. dr. sc. Hrvoju Goldu, dekanu Fakulteta prometnih znanosti daje se suglasnost za 
sklapanje ugovora u vrijednosti preko milijun kuna, a do tri milijuna kuna. 
 
       
Ad 11. 

Predstavnik studenata- početkom trećeg mjeseca izaći će novi broj časopisa PROM, a 
studenti aktivno  rade na web portalu PROM. 

Krajem veljače 2016. održati će se studentska tribina 

Također, predstavnik studenata obavijestio je članove FV da su počele pripreme za novu 
veslačku sezonu te je trenutno aktivno 20-ak članova. 

 

 

Nakon toga prodekanica je zaključila sjednicu. 

 

 

ZAPISNIK VODIO:                 D  E  K  A  N 

Vladimir Stipetić, dipl. iur., v. r.    Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, v. r. 

 

 


