Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
ZAGREB, Vukelićeva 4
Zagreb, 23. veljače 2016.
Z A P I S N I K
18. sjednice Fakultetskog vijeća
održane 23. veljače 2016. (utorak) 10,00 sati
u dvorani za sjednice, Vukelićeva 4
Prisutni: Abramović, Babić Dario, Bajor, Bazijanac, Barić, Blašković Zavada, Brčić, Brnjac,
Bucak, Bukljaš Skočibušić, Ćosić, Domitrović, Franjković, Francetić, Fratrović, Golubić,
Haramina, Hozjan, Ivanjko, Jelušić, Jurčević, Juričić, Kavran Zvonko, Kavran Natalija, Luburić,
Marušić, Matulin, Missoni, Mlinarić, Mrvelj, Muštra, Nikšić, Novačko, Novak, Pavlin, Pašagić
Škrinjar, Peraković, Protega, Radišić, Popović, Rajsman, Rogić, Steiner, Šafran, Šarić S.,
Ščukanec, Ševrović, Šimunović, Škorput, Škurla Babić, Sumpor, Toš, Vidović, Zavada, Zovak
Ispričani: Babić Darko, Carić, Mandžuka, Miloš, Stanković, Vojković
Odsutni: Ivanković, Jenić, Šemanjski
Ostali: Stipetić, dipl. iur., mr. sc. Živko
Studenti: Husnjak, Forenbacher, Čupić, Sente, Bošnjak, Marić, Barišić, Ćurić, Trojko
Dekan- otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne, konstatirao da postoji kvorum za pravovaljano
odlučivanje te predložio prošireni i izmijenjeni dnevni red.
DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika 17. sjednice Fakultetskog vijeća
2. Obavijesti
3. Organizacija nastave
4. Izbor pristupnika za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus
5. Izbor nastavnika nakon izvješća Stručnih povjerenstava (prijedlozi povjerenstava: T. Kljak,
M. Periša, I. Grgurević, D. Tomašić)
6. Pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje (B. Abramović)
7. Pokretanje postupka reizbora u znanstveno nastavna zvanja (S. Mandžuka, D. Peraković)
i nastavno zvanje (M. Borković) i imenovanje povjerenstva za izbor predavača na Katedri
za matematiku i statistiku
8. Davanje suglasnosti dekanu za potpisivanje ugovora iznad 1.000.000,00 kuna, a do
3.000.00,00 kuna za projekt iRAP Inspections and RPS Coding for Highways England
voditelja dr. sc. Marka Ševrovića
9. Pokretanje postupka izbora dekana za mandatno razdoblje 2016./2017. i 2017./2018.
10. PDS
11. Studentska pitanja
12. Razno
Članovi FV jednoglasno su prihvatili dnevni red.

Ad 1.
Dekan- upitao je članove FV da li imaju primjedbi na zapisnik 17. sjednice FV.
S obzirom da primjedbi nije bilo zapisnik i zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

Ad 3.
DekanNakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
S danom 23. veljače 2016. doc. dr. sc. Božidar Ivanković razrješava se funkcije voditelja
Katedre za primijenjenu matematiku i statistiku.
S danom 23. veljače 2016. dr. sc. Tomislav Fratrović imenuje se vršiteljem dužnosti voditelja
Katedre za primijenjenu matematiku i statistiku.

Ad 4.
Tajnik- obavijestio je članove FV kako su za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus stigle
četiri prijave i to: prof. dr. sc. Ivana Dadića, prof. dr. sc. Ivana Legca, prof. dr. sc. Gordane
Štefančić i prof. dr. sc. Slavka Šarića.
Nakon toga tajnik je obavijestio FV da su dva člana Fakultetskog vijeća koja ne mogu
prisustvovati sjednici kuvertirali svoje glasove.
Nakon kraće rasprave dekan je dao na glasanje da li FV želi uvažiti kuvertirane glasove.
Članovi FV većinom glasova (uz dva protiv) glasali su za priznavanje kuvertiranih glasova.
Dr. Domitrović- prema Pravilniku o izborima u zvanja Fakulteta prometnih znanosti potrebno
je glasovanje prisutnih članova FV pri čemu je osporavala da se kuvertirani glasovi uvaže.
Potom je dekan dao na glasovanje prijedlog da se poništi odluka o prihvaćanju kuvertiranih
glasova.
Članovi FV većinom glasova (uz tri protiv i jedan suzdržan) glasali su za poništavanje odluke
o priznavanju kuvertiranih glasova.
Dekan- predložio je Povjerenstvo za brojanje glasova u sastavu: izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić,
izv. prof. dr. sc. Jasmina Pašagić Škrinjar i doc. dr. sc. Davor Sumpor.
FV prihvatilo je prijedlog Povjerenstva za brojanje glasova te se nakon toga pristupilo tajnom
glasovanju.
Nakon izbrojanih glasova Povjerenstvo je izvijestilo FV o rezultatima.
Prof. dr. sc. Ivan Dadić dobio je 24 glasa.
Prof. dr. sc. Slavko Šarić dobio je 15 glasova.
Prof. dr. sc. Ivan Legac dobio je 8 glasova.
Prof. dr. sc. Gordana Štefančić dobila je 2 glasa.
Nevažećih listića bilo je 13.

Nitko od kandidata nije dobio natpolovičnu većinu svih prisutnih glasova što znači da niti jedan
profesor neće biti predložen za dodjelu počasnog zvanja professor emeritus.

Ad 5.
Tajnik- pročitao je izvješća Stručnih povjerenstava za izbor dr. sc. Tomislava Kljaka, dr. sc.
Ivana Grgurevića i dr. sc. Marka Periše u znanstveno nastavno zvanje docenta.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE


Dr. sc. Tomislav Kljak bira se u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za poštanski promet.

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


Dr. sc. Ivan Grgurević bira se u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za informacijsko
komunikacijski promet.

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


Dr. sc. Marko Periša bira se u znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za informacijsko
komunikacijski promet.

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

Tajnik- pročitao je izvješće Stručnog povjerenstava za izbor dr. sc. Dubravka Tomašića u
naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU


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

Imenovani se bira u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta na pet (5) godina.
Ad 6.
Tajnik- pročitao je zamolbu doc. dr. sc. Borna Abramovića za pokretanje postupka izbora u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Pokreće se postupak izbora doc. dr. sc. Borne Abramovića u znanstveno zvanje višeg
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: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, predsjednik, doc. dr. sc. Mladen Nikšić, član,
prof. dr. sc. Ivan Petrović, vanjski član, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i prof.
dr . sc. Zdravko Toš, zamjena.

Ad 7.
Tajnik- pročitao je zamolbu izv. prof. dr. sc. Sadka Mandžuke i izv. prof. dr. sc. Dragana
Perakovića za pokretanjem reizbora u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora iz
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeće
ODLUKE


Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Sadka Mandžuke u znanstveno nastavno zvanje
izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i
transport na Zavodu za inteligentne transportne sustave.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u
sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Gold, predsjednik, prof. dr. sc. Zvonko Kavran, član, prof. dr. sc.
Vinko Tomas, vanjski član, Pomorski fakultet Rijeka i prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, zamjena.


Pokreće se postupak reizbora dr. sc. Dragana Perakovića u znanstveno nastavno
zvanje izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa
i transport na Zavodu za informacijsko komunikacijski promet.
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, Studij za forenziku Split i prof. dr . sc. Hrvoje Gold, zamjena.
Tajnik- pročitao je zamolbu mr. sc. Miroslava Borkovića za pokretanjem reizbora u nastavno
zvanje višeg predavača.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU


Pokreće se postupak reizbora mr. sc. Miroslava Borkovića u nastavno višeg predavača
iz područja tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport na Zavodu za
zračni promet.
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika u
sastavu: doc. dr. sc. Andrija Vidović, predsjednik, prof. dr. sc. Sanja Steiner, član, prof. dr. sc.
Čedomir Dundović, vanjski član, Pomorski fakultet Rijeka i mr. sc. Branko Maković, v. pred.,
zamjena.
Tajnik- izvijestio je FV o potrebi imenovanja povjerenstva za izbor predavača na Katedri za
matematiku i statistiku – suglasnost dobivena nakon odlaska N. Đakovića.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Imenuje se Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta pristupnika za
izbor u nastavno zvanje i radno mjesto predavača na Katedri za matematiku i statistiku u
sastavu: izv. prof. dr. sc. Tomislav Šikić, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu,
predsjednik, prof. dr. sc. Sanja Varošanec, Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, član
i izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, član.

Ad 8.
Dekan- Temeljem ovlasti iz Statuta Sveučilišta u Zagrebu i Statuta Fakulteta prometnih
znanosti, a zbog sklapanja ugovora za izradu projekta „iRAP Inspections and RPS Coding for
Highways England“ potrebno je da FV da suglasnost dekanu za potpisivanje ugovora.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Prof. dr. sc. Hrvoju Goldu, dekanu Fakulteta prometnih znanosti daje se suglasnost za
sklapanje ugovora u vrijednosti preko jedan milijun kuna, a do tri milijuna kuna zbog sklapanja
ugovora za izradu projekta „iRAP Inspections and RPS Coding for Highways England“.

Ad 9.
Dekan- obavijestio je članove FV da se prema Statutu Fakulteta prometnih znanosti osam
mjeseci prije isteka sadašnjeg mandata dekana treba pokrenuti procedura izbora za dekana
za naredno mandatno razdoblje akademske godine 2016./2017. i 2017./2018.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo
ODLUKU
Pokreće se postupak izbora dekana Fakulteta prometnih znanosti za mandatno razdoblje
akademske godine 2016./2017. i 2017./2018.
Imenuje se Povjerenstvo za prikupljanje prijedloga pristupnika za dekana u sastavu:
1. Izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan, predsjednica
2. Izv. prof. dr. sc. Mihaela Bukljaš Skočibušić, član
3. Dr. sc. Tomislav Radišić, član.
Zadatak Povjerenstva je prikupiti prijedloge pristupnika za dekana u roku od 30 dana od
donošenja ove odluke tj. do zaključno 24. ožujka 2016.
Povjerenstvo je dužno provjeriti pravovaljanost i potpunost prijedloga, te u roku od petnaest
(15) dana dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću.
Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijedloga pristupnika za dekana mora sadržavati popis
prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor, njihove stručne životopise i programe
rada.
Pristupnici za dekana mogu biti samo osobe koje imaju izbor u znanstveno-nastavnom zvanju
izvanrednog, redovitog profesora ili redovitog profesora u trajnom zvanju iz polja tehnologija
prometa i transport kao i Ugovor o radu na neodređeno vrijeme zaključen s Fakultetom
prometnih znanosti,.
Programi rada kandidata za dekana biti će objavljeni na internetskim stranicama Fakulteta.

Ad 10.
10.1. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i
imenovanje Povjerenstva za ocjenu teme i predlaganje mentora (JR) za kandidate Marija
Ćosića i Katarinu Mostarac.

Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKE
Prihvaća se prijava teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenuje Povjerenstvo za ocjenu teme
i predlaganje mentora (JR) za kandidate:
10.1.1. Mario Ćosić, dipl. ing., DS-109/2033
tema: Kontekstualna analiza prometnih nesreća pješaka i biciklista u urbanim
sredinama
Povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Davor Brčić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović, mentor, član
prof. dr. sc. Eduard Missoni, član
izv. prof. dr. sc. Goran Zovak, član
prof. dr. sc. Damir Medak, (Geodetski fakultet, Zagreb), vanjski član
izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan, zamjena
Datum održavanja JR-a: Dekan će odrediti naknadno.
10.1.2. Prihvaća se prijava teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) i imenuje
Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora (JR) za kandidatkinju:
Katarina Mostarac, dipl. ing., DS-109/6014
Tema: Određivanje dostupnosti univerzalne usluge u poštanskom
sustavu primjenom kriterija prometne povezanosti
Povjerenstvo: prof. dr. sc. Kristijan Rogić, predsjednik
prof. dr. sc. Zvonko Kavran, mentor, član
izv. prof. dr. sc. Jasna Blašković Zavada, član
izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj, član
izv. prof. dr. sc. Andrej Lisec, (Fakulteta za logistiko, Univerza v
Mariboru), vanjski član
dr. sc. Tomislav Kljak, zamjena
Datum održavanja JR-a: 2. ožujka 2016. u 12:00 sati.
10.2. Dr. Pavlin- predložio je prihvaćanje izvješća Povjerenstva o ocjenjivanju doktorskog
rada (DR.SC.-10), imenuje Povjerenstvo za obranu i utvrđuje datum obrane za kandidata:
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:
10.2.1. 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. Edouard Ivanjko, član
prof. dr. sc. Damir Medak, vanjski član (Geodetski fakultet, Zagreb)
izv. prof. dr. sc. Grgo Luburić – zamjena, član
Datum obrane: 9. ožujka 2016. godine u 10:00 sati.
10.3. Dr. Škurla Babić- predložila je odobrenje upisa i imenovanje studijskih savjetnika
kandidata koji su se prijavili na natječaj za poslijediplomski doktorski studij u ak. godini
2015./2016., a koji udovoljavaju uvjetima upisa.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Odobrava se upis i imenuju studijski savjetnici kandidatima koji su se prijavili na
natječaj za poslijediplomski doktorski studij u ak. godini 2015./2016., a koji udovoljavaju
uvjetima upisa.

Ime i prezime

Završen fakultet

Studijski
savjetnik

e-mail

1.

Domagoj Brunović

FPZ, CESTOVNI

dr. Mandžuka

brunovic.domagoj@gmail.com

2.

Hrvoje Vojvodić

FPZ, ITS

dr. Škorput

vojvodihrvoje61@gmail.com

3.

Mirko Čorić

FESB, ST,
RAČUNARSTVO

dr. Bukljaš
Skočibušić

mcoric@pfst.hr

4.

Ivan Kralj

FPZ, LOGISTIKA

dr. Rogić

ivan.kralj1988@gmail.com

5.

Goran Košir

FSB, STROJARSTVO

dr. Zovak

goran.kosir@cvh.hr

6.

Ivica Ljubaj

FPZ, ŽELJEZNIČKI

dr. Mlinarić

ivica.ljubaj@gmail.com

7.

Tomislav Bubalo

FPZ, CESTOVNI

dr. Škorput

tomislav.bubalo@gmail.com

8.

Denis Šipuš

FPZ, ŽELJEZNIČKI

dr. Abramović

denis.sipus@fpz.hr

9.

Dario Fakleš

FPZ, AEROPROMET

dr. Steiner

faklesd@gmail.com

10.4. D. Škurla Babić- predložila je imenovanje nositelja i izvođača obaveznih kolegija na
doktorskom studiju za akademsku godinu 2015./2016.
Nakon kraće rasprave FV jednoglasno je donijelo sljedeću
ODLUKU
Imenuju se nositelji i izvođači obaveznih kolegija na doktorskom studiju za akademsku
godinu 2015./2016.

4001. Teorija prometa
16 sati, 4 ECTS
4002. Metodologija
znanstvenoistraživačkog rada

izv. prof. dr. sc. Štefica Mrvelj
izv. prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
gost: doc. dr. sc. Borna Abramović
izv. prof. dr. sc. Doris Novak
gost: prof. dr. sc. Mario Anžek

16 sati, 4 ECTS
4003. Strategijsko planiranje
prometa

prof. dr. sc. Stanislav Pavlin
prof. dr. sc. Sanja Steiner
gost: prof. dr. sc. Čedomir Dundović

16 sati, 4 ECTS
4004. Tehnološki sustavi i procesi u
prometu
16 sati, 4 ECTS
4005. Ekspertni sustavi u prometu
16 sati, 4 ECTS

4006. Prometne mreže
16 sati, 4 ECTS

prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
prof. dr. sc. Mario Šafran
gost: prof. dr. sc. Tomaž Tollazzi
gost: doc. dr. sc. Hrvoje Haramina
prof. dr. sc. Hrvoje Gold
prof. dr. sc. Zvonko Kavran
izv. prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
gost: dr. sc. Pero Škorput
izv. prof. dr. sc. Davor Brčić
izv. prof. dr. sc. Tonči Carić
izv. prof. dr. sc. Dragan Peraković

Ad 11.
Predstavnik studenata- obavijestio je članove FV da je u pripremi novi broj časopisa PROM.
Također, od prijavljenih 11 studentskih projekata ostvareno ih je 9. Ove akademske godine
studentska udruga će se prijaviti na 10 projekata.
Sredinom svibnja 2016. u suradnji s 15-ak fakulteta u Italiji će se organizirati Prometijada.
Studentski predstavnik postavio je upit prodekanici da li će ispiti održavati i nakon 1. srpnja
2016.
Prodekanica- potvrdila je da će se ispiti održavati i nakon 1. srpnja 2016. te će obavijest o
tome biti postavljena na e-studentu.
Predstavnik studenata- obavijestio je članove FV o web portalu PROM i zahvalio se na
dodanoj domeni.

ZAPISNIK VODIO:
Vladimir Stipetić, dipl. iur., v. r.

D E K A N
Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, v. r.

